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ABSTRAKT

KOVÁČIKOVÁ, Hana: Harmonizácia pravidiel verejného obstarávania v práve
medzinárodného obchodu - Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, 2020.

Predložená monografia sa zameriava na zadefinovanie úlohy verejného
obstarávania v procese štandardizácie medzinárodného obchodného prostredia,
zistenie stavu a úrovne liberalizácie trhov verejného obstarávania, posúdenie
harmonizácie pravidiel verejného obstarávania medzi vybranými aktérmi
medzinárodných obchodných vzťahov a rozsah prenosu pravidiel a/alebo
princípov verejného obstarávania zabezpečujúcich najlepšiu prax vo verejnom
obstarávaní. V ôsmych kapitolách sú obsiahnuté základné východiská
medzinárodného obchodu a postavenie verejného obstarávania v tomto systéme.
Predmetom skúmania sú vybrané aspekty týkajúce sa verejného obstarávania –
úroveň

liberalizácie,

pôsobnosť,

princípy,

využívanie

spoločného

obstarávacieho slovníka, mechanizmus riešenia sporov a úroveň harmonizácie
v pravidlách Svetovej obchodnej organizácie, Európskej únie, Európskom
združení voľného obchodu, Európskom hospodárskom priestore, Eurázijskej
ekonomickej únii a v rámci Kanadsko-americko-mexickej dohody. Cieľom
práce je poskytnúť odpovede na otázky, či sa aktéri medzinárodných
obchodných vzťahov snažia dosiahnuť harmonizáciu svojich pravidiel verejného
obstarávania a či verejné obstarávanie predstavuje účinný nástroj na export
hodnôt do právnych poriadkov iných aktérov medzinárodného práva.

Kľúčové slová: verejné obstarávanie, aproximácia, harmonizácia, princípy
verejného obstarávania, spoločný obstarávací slovník.
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PREDHOVOR

Predkladaná

publikácia

predstavuje

súčasť

mojej

systematickej

akademickej a vedeckej práce, v ktorej sa zameriavam na rôzne oblasti fungovania
vnútorného trhu Európskej únie ako i medzinárodné obchodné vzťahy.
Prvotnou inšpiráciou pre môj výskumu bola účasť na medzinárodnej
vedeckej konferencii Bratislava Legal Forum organizovanej Právnickou fakultou
Univerzity Komenského v roku 2016, ktorej témou bola europeizácia
mimoeurópskeho právneho priestoru, a najmä prednáška profesora P.C. MüllerGraffa z Univerzity v Heidelbergu. Ten veľmi presvedčivým spôsobom popísal,
ako Európska únia neinvazívnym spôsobom vyváža svoje pravidlá a hodnoty do
tretích krajín – prostredníctvom obchodných dohôd.
Na tento prvotný „vstup“ som neskôr naviazala ďalšími podnetmi
v podobe informácií, diskusií a zistení o jednotlivých aspektoch verejného
obstarávania, na ktorých som ako spoluriešiteľ participovala v rámci projektu
Agentúry pre podporu vedy a výskumu: APVV-17-0641: „Zefektívnenie právnej
úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie“.
Uvedené stimuly v kombinácii s výučbou predmetu zameraným na
spoločnú zahraničnú politiku Európskej únie ma podnietili ku skúmaniu verejného
obstarávania ako špecifickej oblasti obchodných trhov, a to nielen v rámci
zahraničnej politiky Európskej únie, ale i v širšom kontexte. Faktom však zostáva,
že Európska únia ako najstarší a najviac integrovaný z analyzovaných subjektov,
má najbohatšiu bázu uzavretých medzinárodných obchodných dohôd. Z tohto
dôvodu som ju využila ako zdroj pre formulovanie základných hypotéz.
Na medzinárodnej scéne Európska únia presadzuje hodnoty1 (článok 3:1
Zmluvy o Európskej únii, ďalej len „ZEÚ“) a zásady, na ktorých je založená
(článok 21:1 ZEÚ), podporuje integráciu všetkých krajín do svetového
hospodárstva, mnohostrannú spoluprácu a dobrú správu vecí verejných

Podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii je únia založená na hodnotách úcty k ľudskej
dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane
práv osôb patriacich k menšinám.
1

1

v celosvetovom meradle (článok 21:2 ZEÚ). V tomto kontexte je relevantným
faktom, že oblasť verejného obstarávania býva štandardnou súčasťou
medzinárodných obchodných dohôd uzatváraných Európskou úniou a predmetom
hodnotiacich správ Európskej komisie. Pravidlá verejného obstarávania pritom
predstavujú právnu nadstavbu pravidiel pre voľný pohyb tovarov a služieb, keďže
obsahujú komplexnejšie požiadavky na uplatňovanie princípov právneho štátu.
Na príklade Európskej únie som pri svojom výskume pri písaní tejto
monografie formulovala predpoklad, že i ostatní medzinárodní aktéri majú
záujem o vývoz svojich právnych pravidiel a hodnôt. Pri výbere „ostatných“
medzinárodných aktérov som sa zamerala na globálny subjekt v podobe Svetovej
obchodnej organizácie a regionálne zoskupenia a zóny voľného obchodu
reprezentované

Európskym

združením

voľného

obchodu,

Európskym

hospodárskym priestorom, Eurázijskou ekonomickou úniou a Kanadskoamericko-mexickou dohodou.
Zvolená téma nie je doposiaľ v slovenskej právnej vede analyzovaná.
Parciálnemu výskumu v oblasti európskeho verejného obstarávania sa venujú
napríklad O. Blažo, M. T. Patakyová či K. Kalesná. Ich výskum je však zameraný
najmä na otázky environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní (Blažo),
inštitucionálnu nezávislosť (Patakyová) alebo dodržiavanie súťažných pravidiel
(Kalesná).
V zahraničí sa internacionalizácii pravidiel verejného obstarávania venujú
napr. A. Georgopulos, B. Hoekman, P. C. Mavroidis, ich analýzy sa však týkajú
najmä pravidiel verejného obstarávania v jednotlivých krajinách.
Vyjadrujem preto nádej, že predložená práca iniciuje diskusiu i v tejto
oblasti práva.
Napokon je známym faktom, že žiadne autorské dielo by nevzniklo bez
podpory okolia. Toto vznikalo za podmienok spojených s protipandemickými
opatreniami v súvislosti s COVID-19, ktoré si v priebehu roku 2020 vyžiadali
vynaloženie značných fyzických a psychických síl celého obyvateľstva. Osobitne
si preto vážim a ďakujem za úžasnú podporu zo strany mojej rodiny.

2

Úprimné poďakovanie za konštruktívne pripomienky a inšpiratívne
diskusie patrí aj mojim recenzentom Doc. JUDr. PhDr. Lucii Mokrej, PhD. a Doc.
JUDr. Ing. Ondrejovi Blažovi, PhD.
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AA

Dohoda o pridružení (Association Agreement)

AB

Odvolací orgán (Appellate Body) založený podľa článku 17
Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov

ASEAN

Združenie národov juhovýchodnej Ázie (Association of Southeast
Asian Nations)

CARIFORUM Karibské fórum

CEPA

dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve (Agreement on
Comprehensive and Enhanced Partnership)

CPC

spoločný slovník obstarávania (Central Product Classification)

CPV

spoločný

slovník

obstarávania

(Common

Procurement

Vocabulary)
CU

colná únia (Custom Union)

CUSMA

Kanadsko-americko-mexická dohoda (Canada - United States Mexico Agreement) z r. 2018

DCFTA

hĺbková a komplexná dohoda o voľnom obchode (Deep and
Comprehensive Free Trade Area)

DSU

Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov (Dispute
Settlement Understanding) tvoriaci Prílohu 2 k Dohode o založení
Svetovej obchodnej organizácie

EAEU

Euroázijská hospodárska únia (Euroasean Economic Union)

EFTA

Európske združenie voľného obchodu (European Free Trade
Association)

EHP

dohoda o hospodárskom partnerstve (Economic Partnership
Agreement)

EÚ

Európska únia
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FTA

dohoda o zóne voľného obchodu/zóna voľného obchodu (Free
Trade Area)

GATS

Všeobecná dohoda o obchode so službami z r. 1994 (General
Agreement on Trade in Services)

GATT 1947 Všeobecná dohoda o clách a obchode – medzinárodná organizácia
(General Agreement on Tariffs and Trade)
GATT 1994 Všeobecná dohoda o clách a obchode uzavretá v rámci WTO –
medzinárodná zmluva (General Agreement on Tariffs in Trade)
GPA 1994

Dohoda o verejnom obstarávaní (Government Procurement
Agreement) z r. 1994 v znení jej revízie z r. 2012

GPA 2012

Dohoda o verejnom obstarávaní. Revidované znenie z r. 2012
(Government Procurement Agreement. Revised)

IMF

Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund)

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation or
Economic Co-operation and Development)

OSN

Organizácia spojených národov

NAFTA

Severoamerická dohoda o voľnom obchode (North American Free
Trade Agreement)

RCEP

Dohoda o regionálnom komplexnom hospodárskom partnerstve
(Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)

SAA

stabilizačná

dohoda

o pridružení

(Stabilisation

Association

Agreement)
SADC

Juhoafrické

rozvojové

spoločenstvo

(Southern

African

Development Community)
SD EÚ

Súdny dvor Európskej únie

SDR

zvláštne práva čerpania (Special Drawing Rights)

TDCA

dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci (Agreement on Trade,
Development and Cooperation)
5

TRIPS

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights)

USA

Spojené štáty americké

WTO

Svetová obchodná organizácia (World Trade Organisation)

ZEÚ

Zmluva o Európskej únii

ZFEÚ

Zmluva o fungovaní Európskej únie
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ÚVOD

„Na globálnej scéne sa neobjavuje dôležitejšia otázka, ako obchod.“
(Medzinárodný menový fond, 2019)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V MEDZINÁRODNOM PRÁVE OBCHODU

Cieľom svetovej obchodnej politiky je dosiahnuť odstránenie obchodných
prekážok v medzinárodnom obchode. Týka sa to aj odstraňovania obchodných
prekážok na trhoch verejných zákaziek. Verejné obstarávanie predstavuje
nadstavbu alebo vyššiu úroveň bežných obchodných vzťahov, založených (iba) na
znížení alebo odstránení tarifných, či netarifných prekážok. Inkorporuje v sebe
osobitné požiadavky na transparentné a nediskriminačné procesy, ktoré
skvalitňujú, alebo aspoň by mali skvalitniť podnikateľské prostredia jednotlivých
štátov. Vychádzam pritom z pojmového vymedzenia verejného obstarávania. To
je možno charakterizovať ako univerzálny nástroj nákupov rôznych tovarov,
služieb a stavebných prác štátnymi a inými subjektami napojenými na verejné
financie, ktorého účelom je zabezpečiť efektívne a hospodárne nakladanie
s prostriedkami verejných zdrojov pri nákupoch obstarávaných tovarov, služieb
a stavebných prác.
Ekonomický význam verejného obstarávania a trhov verejných zákaziek
možno posúdiť aj vďaka nasledovným ukazovateľom: Podľa údajov Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pomer verejného obstarávania na celkovej
hodnote HDP jej členských krajín predstavoval v roku 2016 až 12 %.2 Podľa
Svetovej obchodnej organizácie je tento pomer na úrovni 10-15% HDP
hospodárstiev jednotlivých krajín3 a podľa Európskej komisie je tento podiel ešte

Dostupné na: http://www.oecd.org/governance/public-procurement/ (navštívené dňa 4.5.2020)
Uvedený údaj platil v r. 2015 (https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm,
navštívené dňa 4.5.2020), pričom podpredseda Sekretariátu WTO Y. Xiaozhun ho potvrdil aj
v roku 2020 (https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgyx_07dec20_e.htm, navštívené
dňa 15.12.2020)
2
3

7

vyšší - až na úrovni 15-20% globálneho HDP. 4 Tieto údaje sa každoročne
pohybujú približne na rovnakej úrovni. Vysúťažené kontrakty podľa
mnohostrannej Dohody o vládnom obstarávaní (2012) pokrývajú celosvetovo
obchodné príležitosti v hodnote približne 1,3 bilióna EUR ročne.5
Okrem nepochybného obchodného významu, verejné obstarávanie je aj
univerzálnym prostriedkom na export politických a právnych hodnôt. Zástupca
generálneho riaditeľa [Sekretariátu] Svetovej obchodnej organizácie Yi Xiaozhun
vo svojom prejave 7. decembra 20206 v tejto súvislosti zdôraznil štyri kľúčové
aspekty:
(1) verejné obstarávanie je kľúčovou ekonomickou aktivitou, ktorá môže
mať výrazne pozitívne účinky na hospodársky rast;
(2) verejné obstarávanie je nevyhnutné pre budovanie služieb v prospech
občanov, a teda má významný rozvojový rozmer;
(3) účinné pravidlá a postupy pre vykonávanie verejného obstarávania sú
kľúčové pre podporu dobrej správy vecí verejných a predchádzanie korupcii;
(4) medzinárodné obchodné dohody upravujúce aj verejné obstarávanie
môžu vývozcom ponúknuť

cenné príležitosti na zahraničné trhy verejných

zákaziek. Také dohody preto môžu pomôcť prilákať krajinám priame zahraničné
investície.
Úprava verejného obstarávania preto býva štandardnou súčasťou
medzinárodných obchodných dohôd uzatváraných štátmi alebo aj regionálnymi
zoskupeniami. V závislosti od rozsahu jeho úpravy v medzinárodných
obchodných dohodách, štáty alebo aj regionálne zoskupenia takto parciálne
„vyvážajú“ svoje právne poriadky, alebo aspoň princípy a hodnoty, na ktorých je
táto oblasť práva založená.

Zdroj – Európska komisia, dostupné na: https://ec.europa.eu/growth/single-market/publicprocurement/international_en (navštívené dňa 4.5.2020)
5
Tamtiež.
6
Znenie celého prejavu predneseného v rámci online workshopu „Advanced Global E-workshop
on the Plurilateral WTO Agreement on Government Procurement (GPA)“ je dostupné na:
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/ddgyx_07dec20_e.htm (navštívené dňa 15. 12.
2020)
4
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Exportu napomáha aj rovnaký cieľ väčšiny obstarávacích systémov –
obstarať čo najvyššiu hodnotu za čo najlepšie peniaze. Stanovený cieľ je možné
dosiahnuť

otvoreným,

procesom.

Princípy

transparentným

otvorenosti

trhov,

a nediskriminačným
transparentnosti,

obstarávacím

nediskriminácie

a procedurálnej spravodlivosti spolu s požiadavkou na ich uplatňovanie, sa preto
stávajú minimálnym štandardom súčasných medzinárodných obchodných dohôd.
Uznanie spoločných medzinárodných pravidiel a princípov verejného
obstarávania tak pomáha liberalizovať a otvárať trhy verejných zákaziek medzi
krajinami a regionálnymi zoskupeniami. To so sebou prináša obojstranný
prospech

–

ako

z hľadiska

hospodárnosti

obstarávania

(zrýchlenie

a štandardizácia procesov), tak i z hľadiska obchodných záujmov (tlak na
znižovanie cien v dôsledku zvýšenej medzinárodnej hospodárskej súťaže).
Pridanou hodnotou je vytváranie regionálne homogénnych pravidiel, ktoré
v rôznych rozvojových častiach sveta (napríklad v strednej Afrike, v karibskej
oblasti)

prispievajú

k stabilizácii

prostredia,

uľahčovaniu

vzájomných

obchodných vzťahov a tým k podpore rastu ekonomiky, odstraňovaniu chudoby
a zabezpečeniu mieru. Predpokladom však je aspoň minimálne nastavenie
spoločných pravidiel. Platí pritom pravidlo, podľa ktorého čím viac sa zmluvným
stranám podarí zblížiť svoje právne poriadky, tým jednoduchšie otvárajú svoje
trhy a liberalizujú obchod.
Vyplýva z toho predpoklad, že medzinárodní aktéri s cieľom podporiť
svoju expanziu na trhy verejných zákaziek iných krajín, majú záujem vyviesť
okrem tovarov aj služieb aj svoje právne pravidlá a princípy. Tomuto predpokladu
nasvedčuje aj skutočnosť, že stav oblasti verejného obstarávania je pravidelnou
súčasťou rôznych hodnotiacich správ o krajinách sveta.7
Predmetom analýzy v tejto práci sú medzinárodné zmluvy týkajúce sa
verejného obstarávania uzatvorené v rámci Svetovej obchodnej organizácie
(WTO), právny režim fungovania verejného obstarávania v Európskej únii
(EÚ), Európskom združení voľného obchodu

(EFTA), Európskom

Takéto hodnotenia nachádzame napríklad v hodnotiacich správach Európskej komisie
k jednotlivým členským i nečlenským krajinám, v správach OECD, a pod.
7

9

hospodárskom priestore (EHP), Euroázijskej hospodárskej únii (EAEU) a v
rámci Kanadsko–Americko–Mexickej dohody (CUSMA) ako i obchodné
dohody uzavreté týmito regionálnymi zoskupeniami, resp. ich členskými štátmi
v ich rámci.
Na výber uvedených regionálnych zoskupení som aplikovala tieto kritériá:
(1) regionálne

zoskupenie

má

integračný

charakter

a využíva

aproximáciu alebo harmonizáciu právnych poriadkov ako metódu
integrácie, resp. ide o významný svetový trh; a zároveň
(2) nejde o menej rozvinuté alebo najmenej rozvinuté krajiny podľa
indexu HDI8 Organizácie spojených národov.9

Predmetom analýzy nie je Dohoda o Regionálnom komplexnom
hospodárskom partnerstve10 (RCEP) uzavretá medzi štátmi ASEAN,11 Čínou,
Japonskom, Južnou Kóreou Austráliou a Novým Zélandom dňa 15. novembra
2020. Dôvodom je skutočnosť, že verejné obstarávanie nie je predmetom
substantívnej úpravy, keď zmluva pre prípad, že zmluvná strana má
(medzinárodne) otvorený trh verejných zákaziek, odkazuje na použitie domácich
právnych predpisov o verejnom obstarávaní.

CIELE PRÁCE

Verejné obstarávanie ako imanentná súčasť obchodných trhov sa čoraz
intenzívnejšie zdôrazňuje ako prostriedok na implementáciu niektorých princípov
právneho štátu12 (napr. právna istota, zákaz svojvôle výkonnej moci, účinná súdna
Zoznam HDI za r. 2019 je dostupný na: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
(navštívené dňa 30.5. 2020)
9
Z tohto dôvodu nie sú predmetom skúmania regionálne zoskupenia ako Africká únia, Združenie
národov juhovýchodnej Ázie a pod.
10
Text dohody je dostupný na: https://rcepsec.org/legal-text/ (navštívené dňa 5. 12. 2020)
11
Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko,
Vietnam
12
Ako vysvetlila Európska komisia vo svojej Správe o právnom štáte 2020 (dostupná na:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0580:FIN:SK:PDF) podľa
tohto princípu všetky subjekty verejnej moci vždy konajú v rámci obmedzení stanovených
8

10

ochrana nezávislými a nestrannými súdmi, účinné súdne preskúmanie vrátane
dodržiavania základných práv).
Na druhej strane aj skúsenosti z Európskej únie ukazujú, že pri liberalizácii
trhov formou odstraňovania tarifných prekážok môže byť verejné obstarávanie
naopak spúšťačom zložitejších obmedzení a sťaženého prístupu na trh (napríklad
cez uplatňovanie lokálnych preferencií).13

Predmetom tejto práce je preto analýza medzinárodných zmlúv
týkajúcich sa verejného obstarávania uzatvorených v rámci Svetovej
obchodnej organizácie, právny režim fungovania verejného obstarávania
v

Európskej únii, Európskom združení voľného obchodu, Európskom

hospodárskom priestore, Euroázijskej hospodárskej únii a v rámci Kanadskoamericko-mexickej dohody ako i obchodné dohody uzavreté týmito regionálnymi
zoskupeniami, resp. ich členskými štátmi v ich rámci, a to so zameraním na:
-

rozsah úpravy (osobná a vecná pôsobnosť),

-

využívanie spoločných obstarávacích slovníkov14,

zákonom, v súlade s hodnotami demokracie a základnými právami, ako aj pod kontrolou
nezávislých a nestranných súdov. Právny štát zahŕňa princípy, ako sú zákonnosť implikujúca
transparentný, zodpovedný, demokratický a pluralistický postup prijímania zákonov, právna
istota, zákaz svojvôle výkonnej moci, účinná súdna ochrana nezávislými a nestrannými súdmi,
účinné súdne preskúmanie vrátane dodržiavania základných práv, deľba moci a rovnosť pred
zákonom.
13
European Parliament: Public Procurement in International Trade. European Union, 2012, s. 9,
DOI:
10.2861/31371,
ISBN:
978-92-823-3941-1.
Dostupné
na:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457123/EXPOINTA_ET(2012)457123_EN.pdf (Navštívené dňa 15. 12. 2020)
14
Vytvorenie medzinárodne použiteľného spoločného obstarávacieho slovníka predstavuje
dôležitý prvok v procese otvárania trov verejných zákaziek. Cieľom spoločných slovníkov
obstarávania je prostredníctvom jednotného klasifikačného systému štandardizovať do tvaru
číselných kódov výrazy, ktoré používajú obstarávajúce entity na opis predmetu zákazky.
V spoločných slovníkoch obstarávania sú teda prostredníctvom číselných kódov jednoznačne
zadefinované konkrétne tovary, služby a stavebné práce, čo pre (medzinárodných) uchádzačov
o verejnú zákazku značne zjednodušuje identifikáciu predmetu obstarávania. Všeobecným cieľom
medzinárodného obstarávania je podpora medzinárodného obchodu, zvyšovanie konkurencie
a transparentnosť procesov. Spoločný obstarávací slovník je účinným prostriedkom umožňujúcim
dosiahnutie týchto cieľov, keďže významným spôsobom zvyšuje transparentnosť obstarávania,
zjednodušuje koncipovanie opisu zákaziek obstarávajúcimi entitami a vylučuje riziká spojené
s nesprávnymi prekladmi slovne popísaných predmetov obstarávaní (všetky kódy majú rovnaký
význam vo všetkých jazykoch členov medzinárodného zoskupenia spadajúceho do toho-ktorého
režimu verejného obstarávania). Práve preto som zvolila posúdenie využívania tohto inštitútu
v rámci jednotlivých režimov verejného obstarávania ako jeden z aspektom skúmanej
problematiky.

11

-

postupy obstarávania vrátane elektronického obstarávania15,

-

registre dodávateľov,

-

výkon dohľadu,

-

princípy verejného obstarávania, a

-

mechanizmus riešenia sporov.

To nám umožní (i) zadefinovať úlohu verejného obstarávania
v procese štandardizácie medzinárodného obchodného prostredia. V rámci
skúmaných obchodných vzťahov zároveň (ii) zistíme stav a úroveň liberalizácie
trhov verejného obstarávania a s tým súvisiacu (iii) harmonizáciu pravidiel
verejného obstarávania medzi vybranými aktérmi medzinárodných obchodných
vzťahov a rozsah prenosu pravidiel a/alebo princípov verejného obstarávania
zabezpečujúcich najlepšiu prax vo verejnom obstarávaní.

Za účelom formulovania konkrétnych záverov k týmto otázkam som
stanovila dve hypotézy:
1. Aktéri medzinárodných obchodných vzťahov sa snažia dosiahnuť
harmonizáciu svojich pravidiel verejného obstarávania.
2. Verejné obstarávanie je účinným prostriedkom exportu hodnôt do
právnych poriadkov iných aktérov medzinárodného práva.
Napokon cieľom práce je aj otvorenie diskusie na danú tému v slovenskej
právnej vede.

Elektronické verejné obstarávanie. Technologický pokrok dosiahnutý za posledných dvadsať
rokov umožnil využívanie prostriedkov elektronickej komunikácie a elektronického spracovania
dát vo všetkých oblastiach hospodárstva i verejnej správy. Silnejúci tlak na stransparentnenie
procesov verejného obstarávania súvisiaci s potláčaním nekalosúťažných praktík, obchodnej
špionáže a bojom proti korupčným praktikám, vyústil do prieniku elektronizácie i do oblasti
verejného obstarávania. V súčasnosti je štandardnou požiadavkou zverejňovanie informácií
o verejnom obstarávaní prostredníctvom rôznych verejných portálov. Rôzne systémy postupne
čoraz viac preferujú elektronické postupy obstarávania prostredníctvom elektronických
obstarávacích systémov pred „tradičnými“ postupmi v listinnej podobe. Elektronické verejné
obstarávanie tiež zjednodušuje prístup zahraničných dodávateľov na trh verejných zákaziek
a zrýchľuje celý proces verejného obstarávania. Predmetom skúmania je, či ten-ktorý právny
režim reflektuje na elektronizáciu vo verejnom obstarávaní, a či elektronické obstarávanie
zakotvuje ako možnosť, alebo povinnosť.
15
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SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY

Aktuálnym základným právnym prameňom medzinárodnej úpravy
verejného obstarávania je Dohoda o verejnom obstarávaní (1994),16 ktorá tvorí
Prílohu č. 4 k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie.17 Hoci jej
účastníkmi nie sú všetci členovia Svetovej obchodnej organizácie,18 stranami
dohody sú také významné svetové ekonomiky ako Európska únia, USA, Kanada,
Austrália, Japonsko, Nórsko, Švajčiarsko alebo Hongkong. V prístupovom
procese sa nachádzajú o. i. Čína, Rusko, Brazília a opätovne aj Spojené
kráľovstvo, ktorého členstvo po vystúpení z Európskej únie a uplynutí
prechodného obdobia zaniklo. Dohoda o verejnom obstarávaní (1994) zakotvuje
spoločné medzinárodné pravidlá verejného obstarávania, ktoré podliehajú
minimálne požiadavkám nediskriminácie a transparentnosti a podľa názoru už
spomínaného podpredsedu Xiazhuna, predstavujú „zlatý štandard“ pre
medzinárodné obchodné dohody pokrývajúce verejné obstarávanie.

Dôležitým prameňom skúmanej oblasti je aj soft law tvorené v rámci
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj19 (OECD). Toto právo,
napriek absencii právnej záväznosti,20 predstavuje univerzálny ideologický základ
Dohoda bola revidovaná v r. 2012 a jej revidované znenie nadobudlo účinnosť 6. apríla 2014.
Obe dohody boli súčasťou Záverečného aktu prijatého v r. 1994 ako výsledok Uruguajského
kola mnohostranných obchodných rokovaní GATT 1947.
18
V súčasnosti (júl 2020) má Dohoda 20 strán, z ktorých je 48 členmi Svetovej obchodnej
organizácie. Okrem toho je k Dohode pridružených 35 členov v pozícii pozorovateľov, pričom 11
z nich sa nachádza v procese pristúpenia.
19
Východiskovým predpokladom pre založenie Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
bola vzrastajúca prepojenosť a vzájomná závislosť jednotlivých ekonomík štátov. Zakladajúce
štáty dospeli k záverom vyjadreným v preambule zakladajúceho dokumentu, že efektívnejšie
využívanie potenciálu a kapacít ako i hospodárne využívanie verejných zdrojov zabezpečí najvyšší
možný udržateľný rast ich ekonomík a že ďalšie rozširovanie svetového obchodu patrí medzi
najdôležitejšie faktory podporujúce hospodársky rozvoj krajín a zlepšovanie medzinárodných
hospodárskych vzťahov. Dohovor o Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (Convention
on the Organisation for Economic Co-operation and Development) bol podpísaný dňa 14.
decembra 1960 a do platnosti vstúpil dňa 30. septembra 1961. Dokument je dostupný na:
https://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomiccooperationanddevelopment.htm (navštívené dňa 26. 5. 2020)
20
Na dosiahnutie cieľov OECD špecifikovaných v čl. 1 Dohovoru o OECD, organizácia vytvára
právny rámec, a to prijímaním rozhodnutí, vydávaním odporúčaní a uzatváraním dohôd
s členskými alebo i nečlenskými štátmi a medzinárodnými organizáciami. Podľa článku 6 cit.
16
17
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a zdroj príkladov dobrej praxe vo verejnom obstarávaní, ktoré jednotlivé právne
režimy viac či menej preberajú do svojich úprav. Takýto prístup krajín je
dôsledkom skutočnosti, že väčšina členov OECD patrí zároveň medzi zmluvné
strany Dohody o verejnom obstarávaní (1994) a sú aj členmi niektorého z ďalej
analyzovaných regionálnych zoskupení21 (Tabuľka č. 1). V kontexte tejto práce
považujem za najdôležitejšie Odporúčanie Rady k verejnému obstarávaniu22
(2015). Ide o základný interpretačný nástroj jednotlivých inštitútov vo verejnom
obstarávaní a pre účely tejto publikácie bude slúžiť ako referenčný zdroj.
Súčasťou výskumu preto bude aj posúdenie, do akej miery sa OECD podarilo
transponovať jej soft law do záväzného právneho rámca aplikovaného jej
členmi a či títo následne reexportovali toto právo smerom do tretích krajín
v rámci svojich obchodných dohôd.

Právny rámec jednotlivých skúmaných regionálnych zoskupení a zón
voľného obchodu je napokon daný ich zakladajúcimi zmluvami, ako
sekundárnym právom a medzinárodnými obchodnými dohodami uzatváranými na
ich základe. Tie sú jednotlivo analyzované v nasledujúcich kapitolách. Tieto
subjekty buď vytvárajú vlastné pravidlá verejného obstarávania (EÚ, EEA,
EAEU, CUSMA) alebo odkazujú na režim Dohody o verejnom obstarávaní z r.
1994 (EFTA), prípadne ide o kombináciu úprav (najmä v medzinárodných
obchodných dohodách uzavretých týmito zoskupeniami alebo ich členskými
štátmi v ich rámci).

dohovoru ak jednomyseľne nie je rozhodnuté inak, rozhodnutia sa prijímajú a odporúčania sa
vydávajú na základe vzájomnej dohody všetkých jej členov. Každý člen disponuje jedným hlasom.
Ak sa člen zdrží hlasovania o rozhodnutí alebo odporúčaní, takéto zdržanie sa nemá vplyv na
platnosť rozhodnutia alebo odporúčania, avšak toto sa bude uplatňovať iba na členov, ktorí o ňom
hlasovali. Rozhodnutia voči členom budú záväzné vtedy, ak budú spĺňať ústavné požiadavky
jednotlivých členských štátov. OECD nedisponuje účinným mechanizmom na riešenie sporov.
Preto drvivá väčšina aktov má povahu právne nezáväzných odporúčaní.
21
Mimo tohto rámca sa nachádza napríklad Lichtenštajnsko, ktorý je zároveň členom GPA (1994)
a členským štátom EFTA, ale nie OECD. Rusko, ktoré je členským štátom EAEU, je
v prístupovom procese aj ku GPA (1994) aj k OECD. Hoci všetky členské štáty EÚ sú členmi
GPA (1994), Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Malta a Rumunsko nie sú členmi OECD.
22
OECD Recommendation of the Council on Public Procurement. Dostupné na:
https://www.oecd.org/gov/public-procurement/OECD-Recommendation-on-PublicProcurement.pdf (navštívené dňa 5. 8. 2020)
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Tabuľka č. 1:

Prehľad členov medzinárodných organizácií a regionálnych zoskupení

štát/r egionálne
zoskupenie

č lenstvo v MO
OECD

Arménsko
Austrália

áno

Belgicko

áno

WTO GPA

EAEU

áno

áno

EFTA / EEA

EÚ

áno
áno

áno

Bielorusko

pozorovateľ

Bulharsko

áno

áno

Cyprus

áno

áno
áno
áno

Česko

áno

áno

Čile

áno

pozorovateľ

Dánsko

áno

áno

áno

Estónsko

áno

áno

áno

EÚ

áno

Fínsko

áno

áno

áno

Francúzsko

áno

áno

áno

Grécko

áno

áno

áno

Holandsko

áno

áno

áno

Holandská Aruba

áno

Honkong

áno

Chorvátsko

áno

Írsko

áno

áno

Island

áno

áno

Izrael

áno

áno

Japonsko

áno

áno

Kanada

áno

Kazachstan
áno

Kórea

áno

áno
áno
áno

áno
v prístupovom procese

Kolumbia

áno
áno

pozorovateľ
áno

Kyrgizsko

v prístupovom procese

Lichtenštajnsko

áno

áno
áno

Litva

áno

áno

áno

Lotyšsko

áno

áno

áno

Lux embursko

áno

áno

áno

Maďarsko

áno

áno

áno

áno

áno

Malta
Mex iko

áno

Moldavsko

nie

áno

áno

Montenegro

áno

Nemecko

áno

áno

Nový Zéland

áno

áno

Nórsko

áno

áno

Poľsko

áno

áno

áno

Portugalsko

áno

áno

áno

Rakúsko

áno

áno

áno

Rumunsko
Rusko

áno
áno

áno
v prístupovom procese

Singapur

v prístupovom procese

áno
áno

áno

Slovensko

áno

áno

áno

Slovinsko

áno

áno

áno

Spojené kráľovstvo

áno

áno

Španielsko

áno

áno

Švédsko

áno

áno

Švajčiarsko

áno

áno

Taiwan

áno
áno
áno

áno

Taliansko

áno

áno

Turecko

áno

pozorovateľ

Ukrajina
USA

CUSMA

áno

áno
áno

áno

áno

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)
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Z hľadiska odbornej a vedeckej spisby sa problematike verejného
obstarávania venujú rôzni autori. Na domácej pôde sú to najmä O. Blažo 23 a M.
T. Patakyová24, ich výskum je však zameraný prevažne na iné aspekty verejného
obstarávania. V zahraničí prevažuje odborná spisba najmä k verejnému
obstarávaniu v práve Európskej únie (napr. A. Sanchez-Graells,25 B. Sjåfjell a A.
Wiesbrock,26 či M. Steinicke a P. L. Vesterdorf27). Dohode o verejnom
obstarávaní (1994) sa venuje napr. P. Pelletier,28 či S. Arrowsmith,29 väčšina
publikácií je však produkovaná Svetovou obchodnou organizáciou, či
Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
Súčasný stav skúmanej problematiky je potom bližšie analyzovaný
v jednotlivých kapitolách.

ŠTRUKTÚRA PRÁCE

Štruktúra práce zodpovedá jej cieľom. Analýza jednotlivých súvisiacich
dokumentov zahŕňa nasledovné aspekty
-

charakteristika posudzovanej dohody a jej ciele,

-

osobná pôsobnosť úpravy verejného obstarávania,

-

vecná pôsobnosť úpravy verejného obstarávania,

-

prítomnosť a využívanie spoločného obstarávacieho slovníka,

-

postupy obstarávania vrátane elektronických spôsobov obstarávania,

-

registre dodávateľov,

-

dohľad nad dodržiavaním dohody,

-

harmonizácia,

Napr. Požiadavky na inštitucionálnu nezávislosť trhových regulátorov a Úradu pre verejné
obstarávanie z pohľadu práva (2019); Reform of the clean vehicles directive – from performance
criteria to target values (2019); Europeizácia verejného obstarávania – výzvy a limity (2018).
24
Napr. Independence of public procurement authority (2019), Independence of the office for
public procurement (2019)
25
Napr. Public Procurement and the EU Competition Rules (2015)
26
Napr. Sustainable Public Procurement under EU Law (2016)
27
Napr. EU Public Procurement Law (2018)
28
Napr. 2012 Revision of the WTO Agreement on Government Procurement : Coverage
Dimensions and Context. (2013)
29
Napr. Regulating Public Procurement – National and International Perspectives (2000)
23
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-

princípy verejného obstarávania (ich prítomnosť a kompatibilita
s princípmi OECD),

-

mechanizmus riešenia sporov,

-

medzinárodné obchodné dohody uzavreté regionálnymi zoskupeniami,
resp. ich členskými štátmi v ich rámci, pričom predmetom analýzy sú
iba ustanovenia o verejnom obstarávaní.

Vzhľadom na to, že medzinárodné verejné obstarávanie je súčasťou práva
medzinárodného obchodu, prvá kapitola je venovaná základným východiskám
medzinárodného obchodu. Tie zahŕňajú nielen stručný prehľad povojnového
vývoja smerujúceho k založeniu Svetovej obchodnej organizácie, ale aj prehľad
vybraných

ekonomických

teórií,

definovanie

základných

princípov

medzinárodného obchodu a priblíženie súčasného stavu.
Hoci táto publikácia nemá ambíciu skúmať historické dokumenty, pre
vecnú úplnosť som do analýzy zahrnula aj Dohodu o verejnom obstarávaní (1979)
prijatú v rámci Tokijského kola mnohostranných obchodných rokovaní GATT
(1947), ktorej je venovaná druhá kapitola. Dôvodom je skutočnosť, že dohoda
z roku 1979 predstavuje prvý (moderný) právne záväzný medzinárodný dokument
pre oblasť verejného obstarávania a je východiskovým právnym predpisom pre
všetky nasledujúce právne úpravy.
V tretej kapitole je predmetom analýzy viacstranná Dohoda o verejnom
obstarávaní (1994) v znení jej revízie z roku 2012, prijatá členskými štátmi
Svetovej obchodnej organizácie. Súčasťou analýzy sú všetky vyššie zadefinované
aspekty vrátane dostupných rozhodnutí jednotlivých panelov.
Štvrtá kapitola je venovaná Európskej únii. Rozsahom ide o najväčšiu
kapitolu, čo je dané faktom, že Európska únia uzatvorila najvyšší počet
medzinárodných obchodných dohôd. Všetky sú predmetom analýzy.
Európske združenie voľného obchodu je spracované v piatej kapitole, a to
vrátane medzinárodných obchodných dohôd uzavretých jej členskými štátmi.
V šiestej kapitole analyzujem Európsky hospodársky priestor, a to vrátane
relevantnej judikatúry Súdu EFTA.
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Siedma kapitola je zameraná na Eurázijskú hospodársku úniu, ktorá je
najmladším analyzovaným zoskupením integračného typu.
Úplne „nová“ Kanadsko-americko-mexická dohoda, ktorá v júli 2020
nahradila Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) z r. 1994 je
predmetom

analýzy

v ôsmej

kapitole.

Keďže

NAFTA

(1994)

bola

východiskovým právnym predpisom pre novú dohodu, stručne sa venujem aj
tomuto dokumentu.
Napokon v zhrnutiach jednotlivých kapitol ako i v závere práce
syntetickým spôsobom vyhodnocujem výsledky jednotlivých zistení v kontexte
nastavených hypotéz.

METODOLÓGIA

Pri spracovaní práce som využívala štandardné vedecké metódy, a to
najmä doktrinálnu analýzu, komparáciu, dedukciu a syntézu.
Analýza vykonaná v tejto práci sa opiera najmä o právne texty
medzinárodných zmlúv, dohovorov, obchodných dohôd, právne akty Európskej
únie, soft law Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, ako i o vyššie
popísanú súčasnú vedeckú a odbornú literatúru. Analyzované právne predpisy
porovnávam a synteticky vyhodnocujem ich obsah s ohľadom na celkové vecné
zameranie práce.

Predmetom porovnávania je tiež rozsah uplatňovania jednotlivých
princípov

verejného

obstarávania

v rámci

regionálnych

zoskupení

aj

medzinárodných obchodných dohôd uzatváraných týmito zoskupeniami, ako
i homogenita obsahu týchto princípov s princípmi definovanými v Odporúčaní
Rady [OECD] k verejnému obstarávaniu. Súčasťou výskumu preto bude aj
posúdenie, do akej miery sa OECD podarilo transponovať jej soft law do
záväzného právneho rámca aplikovaného jej členmi a či títo následne
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reexportovali toto právo smerom do tretích krajín v rámci svojich obchodných
dohôd.

Funkčnosť ktoréhokoľvek systému verejného obstarávania je otestovaná
účinným mechanizmom na riešenie sporov. Jednotlivé systémy zverujú
preskúmavanie dodržiavania pravidiel medzinárodného verejného obstarávania
buď národným autoritám, alebo vytvárajú na tento účel vlastné súdne orgány
alebo panely na medzinárodnej úrovni. V analýze sa budem venovať významu
a dopadu medzinárodného systému riešenia sporov, a to z hľadiska rozhodovacej
činnosti a množstva prípadov, ktoré tieto preskúmavacie orgány rozhodujú.30
Z hľadiska prístupu k analýze v tejto oblasti sa budem venovať iba rozhodovacej
činnosti orgánov na medzinárodnej úrovni, t. j. rozhodnutiam porôt a Odvolacieho
orgánu kreovaných Orgánom na urovnávanie sporov Svetovej obchodnej
organizácie, rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie a Súdu EFTA.
Rozhodnutia orgánov na riešenie sporov Európskeho združenia voľného obchodu,
EAEU, a CUSMA v oblasti verejného obstarávania buď nie sú verejne dostupné
alebo neexistujú. Rozhodnutia vnútroštátnych správnych orgánov alebo súdov,
nie sú predmetom skúmania.

Poradie skúmaných právnych režimov som určila počínajúc od GATT
(1947) ako východiskového právneho rámca, cez Svetovú obchodnú organizáciu
ako

globálnu

medzinárodnú

organizáciu,

nasledovanú

regionálnymi

zoskupeniami zoradenými od najstaršieho v poradí: Európska únia (EÚ),
Európske združenie voľného obchodu (EFTA), Európsky hospodársky priestor
(EEA), Euroázijská hospodárska únia (EAEU) a Kanadsko-Americko-Mexická
dohoda (CUSMA).

Výnimkou je judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. Vzhľadom na obrovské množstvo
súdnych rozhodnutí v tejto oblasti a ich jednoduchú dostupnosť som z kapacitných dôvodov do
textu zaradila iba vybrané časti niektorých relevantných rozhodnutí.
30
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Analýza reflektuje právny stav31 platný k decembru 2020 s už spomínanou
výnimkou režimu konferencie GATT 1947, ktorý bol od roku 1994 nahradený
režimom WTO stručnej referencie k NAFTA (1994), ktorá bola v júli 2020
nahradená režimom CUSMA.

Zo systematického hľadiska je práca štruktúrovaná od analýzy
všeobecného k osobitnému. Štruktúra práce reflektuje na jej výskumné ciele.
Závery analýzy skúmanej problematiky som sústredila do záverečnej časti tejto
kapitoly.
Z analýzy som vylúčila ustanovenia zmlúv o asymetrickom prístupe
k verejným obstarávaniam v prípade menej rozvinutých alebo najmenej
rozvinutých krajín. Pre tieto krajiny sa uplatňuje osobitný preferenčný režim
nevyžadujúci vzájomnú reciprocitu zmluvných strán, a teda neuplatňujú sa (resp.
uplatňujú sa iba v obmedzenom rozsahu) rovnaké prístupy na trhy verejných
zákaziek a všeobecné princípy obstarávania. Z tohto dôvodu by skúmanie
ustanovení týkajúcich sa menej a najmenej rozvinutých krajín pre dosiahnutie
cieľov práce nemalo signifikantný vplyv na dáta a závery, ktoré budú vychádzať
z primárnych subjektov výskumu. Naopak, ich zahrnutie by vyžadovalo osobitnú
trianguláciu, ktorá by však mala minimálny vplyv na zistenia.

TERMINOLÓGIA

Použitá terminológia v práci nesleduje striktne význam jednotlivých
pojmov, ktoré sú im priradené v jednotlivých členských štátoch a integračných
zoskupeniach. Pre účely tejto práce majú nižšie uvedené pojmy nasledovný
význam:

Vzhľadom na to, že cieľom práce nie je historický vývoj jednotlivých inštitútov, analýze sú
podrobené dokumenty v znení ich prípadných zmien a doplnení, t. j. v znení platnom k 31.
decembru 2020.
31
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Označenie „členský štát“ alebo „krajiny“ v prípade medzinárodných
zmlúv, ktorých stranami sú Európska únia alebo iné regionálne zoskupenie alebo
medzinárodná organizácia, pokrýva aj tieto subjekty, ak v ďalšom texte nie je
výslovne stanovené inak.
Pojem „verejné obstarávanie“ má pre účely tejto práve rovnaký význam
ako „vládne obstarávanie“ (government procurement) alebo „obstarávanie“.
„Obstarávajúca entita“

alebo "verejný obstarávateľ“ (procuring

authority alebo contracting authority) pokrýva obstarávateľov tak na centrálnej
štátnej úrovni, ako aj na nižších štátnych, resp. samosprávnych úrovniach, resp.
akýchkoľvek obstarávateľov, ak sa ich týka povinnosť obstarávať tovary, služby
a stavebné práce režimom verejného obstarávania a spadá do rozsahu pôsobnosti
ktorejkoľvek medzinárodnej zmluvy analyzovanej v tejto práci. Pre úplnosť
dodávam, že každá z analyzovaných zmlúv obsahuje, či už priamo v texte alebo
v prílohe zmluvy, zoznam konkrétnych obstarávajúcich entít disponujúcich
verejnou mocou, kontrolou a napojením na verejné zdroje, ktoré podliehajú
povinnosti postupovať podľa pravidiel verejného obstarávania dohodnutých v tejktorej medzinárodnej zmluve.32

Princípy verejného obstarávania. Medzi „tradičné“ princípy verejného
obstarávania patria zákaz diskriminácie a transparentnosť, súťaž, proporcionalita
a rovnaké zaobchádzanie OECD vo svojom Odporúčaní Rady k verejnému
obstarávaniu (2015) ponúka nové, resp. inovované princípy verejného
obstarávania,

adaptované

na

súčasný

technologický

hospodárske a politické ciele33 - napríklad, integrita,

rozvoj

a globálne

vyvažovanie záujmov,

hospodárnosť, elektronizácia a zodpovednosť. Keďže nie všetky analyzované
režimy sa už prispôsobili navrhovaným pravidlám, predmetom interpretácie budú
princípy tradičné aj nové.

K pojmu obstarávajúca entita pozri napr. Lian, W.: The Definition of „Gonvernment Entity“
under the WTO/GPA: A Comparison with the EU. Bangor University, 2019. Dostupné na:
https://research.bangor.ac.uk/portal/files/26791298/Lian_PhD_2019.pdf
33
Podľa odseku 4 Preambuly Odporúčanie zohľadňuje právne úpravy prijaté v rámci Organizácie
spojených národov, Svetovej obchodnej organizácie alebo Európskej únie.
32
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Princíp

nediskriminácie

je

zameraný

na

zákaz

nerovnakého

zaobchádzania s uchádzačmi pochádzajúcich z iných členských krajín alebo na
výrobky

a služby

s pôvodom

v iných

členských

krajinách.

Dôvodom

diskriminácie je buď príslušnosť k inému členskému štátu, v prípade osôb alebo
pôvod v inom štáte, v prípade tovarov a služieb. Vo všetkých analyzovaných
zmluvách je princíp nediskriminácie potvrdený požiadavkou národného
zaobchádzania, podľa ktorej obstarávajúce entity musia s potencionálnymi
uchádzačmi, tovarmi a / alebo službami zachádzať nie menej priaznivo, ako
s domácimi.
Princíp transparentnosti musí byť uplatňovaný vo všetkých fázach
verejného obstarávania. Aby sa dosiahol účel verejného obstarávania, proces
verejného obstarávania sa musí realizovať striktne podľa nastavených pravidiel,
musí byť predvídateľný, pričom pravidlá sa musia uplatňovať na všetky
zúčastnené subjekty rovnako. Transparentnosť verejného obstarávania sa
zabezpečí jasným a súčasným poskytnutím informácií všetkým potenciálnym
uchádzačom alebo zverejnením týchto informácií spôsobom dostupným širokej
verejnosti.

Transparentný

systém

obstarávania

tiež

predpokladá

jasné

mechanizmy na zabezpečenie dodržiavania stanovených pravidiel, ktorými sú
napríklad nestranné špecifikácie predmetu zákazky a osobného postavenia,
objektívne hodnotiace kritériá, štandardizované dokumenty, písomné záznamy
o jednotlivých úkonoch spolu s ich odôvodnením.
Obsahom princípu integrity je požiadavka na zachovanie korektnosti
systému verejného obstarávania prostredníctvom všeobecných štandardov
a špecifických záruk.34 Integrita sa vzťahuje na využívanie finančných
prostriedkov, zdrojov, majetku a právomocí v súlade s plánovaným oficiálnym
účelom a spôsobom, ktorý predpokladá dostatok informácií, súlad s verejným
záujmom a širšími zásadami dobrej správy veci verejných (vrátanie vylúčenia
korupcie a konfliktu záujmov).
Hospodárska súťaž (alebo podľa Odporúčania (2015) – princíp
prístupu). Čím viac uchádzačov sa zapojí do verejného obstarávania, tým viac sa
Odporúčanie (2015) v tejto súvislosti považuje za účinné nástroje napríklad prijatie
a vyžadovanie kódexov správania sa pre obstarávajúce entity, ich profesionalizáciu, vytvorenie
systémov vnútornej kontroly.
34
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zvyšuje pravdepodobnosť získania najlepšej zákazky v najlepšej hodnote za
peniaze. Možnosť účasti uchádzačov zo zahraničia zvyšuje tlak na domácich
súťažiteľov pokiaľ ide o inovácie i cenu. V prípade, ak na domácom trhu existuje
neodhalený kartel medzi domácimi uchádzačmi, účasť zahraničnej konkurencie
vo verejnom obstarávaní by mala zabezpečiť predloženie ponúk za súťažné ceny,
a teda i výber najlepšej ponuky. Uplatňovanie tohto prístupu preto predpokladá
uľahčenie prístupu k súťaži o verejné zákazky pre potenciálnych konkurentov
všetkých veľkostí a zo všetkých členských (i nečlenských) krajín.35
Princíp proporcionality sa vo verejnom obstarávaní prejavuje najmä
požiadavkou kladenou na obstarávajúce entity, aby pri osobných a technických
podmienkach účasti vyžadovali iba kritéria, ktoré sú nevyhnutné a primerané na
preukázanie požadovanej skutočnosti. Výrazným prvkom proporcionality je
akceptácia ekvivalentných riešení alebo dokladov, ktorá je zároveň aj vyjadrením
princípu nediskriminácie.
Princíp

rovnakého

zaobchádzania

predpokladá

povinnosť

obstarávajúcej entity ponúknuť uchádzačom vo verejnom obstarávaní rovnaké
príležitosti, a to najmä zdieľaním rovnakých informácií a oznamovaním toho
istého obsahu. Tento princíp predpokladá, že postupom obstarávajúcej entity
žiadny uchádzač nezíska nesúťažnú výhodu oproti svojim konkurentom
Princípom najlepšej hodnoty za peniaze sa uplatňuje požiadavka na
optimalizáciu celkovo vynaložených nákladov na obstaranie tovarov a služieb
v takej kvalite, ktoré najefektívnejším spôsobom splnia potreby obstarávajúcich
entít. Ide o princíp, ktorý nahradil kritérium najnižšej ceny, keďže princíp hodnoty
za peniaze zohľadňuje aj necenové, t.j. kvalitatívne faktory ako životný cyklus
predmetu obstarávania, ochranu životného prostredia alebo sociálne ciele.
Nový princíp vyvažovania predpokladá rovnováhu hlavného cieľa
verejného obstarávania (obstarania tovarov, služieb alebo stavebných prác včas,
hospodárne a efektívne) so sekundárnymi cieľmi (inovácie, ochrana životného
prostredia, sociálne ciele). Táto rovnováha sa dá dosiahnuť napríklad
OECD v tejto súvislosti odporúča zaviesť koherentné a stabilné právne a regulačné rámce, ktoré
podporia zvýšenie účasti pri verejných obstarávaniach. Súťažná dokumentácia by mala byť jasná,
integrovaná a v ideálnom prípade štandardizovaná. Prednostnou formou obstarávania by malo byť
súťažné obstarávanie a priane zadávanie zákaziek by sa malo využívať čo najmenej.
35
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prostredníctvom určenia (medzi)národných priorít a následným vypracovaním
stratégie integrácie sekundárnych cieľov do systémov verejného obstarávania.
Uplatňovaním princípu hospodárnosti sa má dosiahnuť efektívnosť
počas celého cyklu verejného obstarávania. Za tým účelom OECD odporúča
štátom implementovať spoľahlivé technické procesy, inovovať a zlepšovať svoje
postupy a používať nástroje na zníženie duplicity. Riadnym uplatňovaním tohto
princípu zabezpečí obstarávajúca entita hospodárne nakladanie s verejnými
zdrojmi.
Princíp zodpovednosti vyžaduje uplatňovanie mechanizmov dohľadu
a kontroly počas celého cyklu verejného obstarávania, vrátane stanovenia
spravodlivých, včasných a transparentných postupov vybavovania sťažností
a ukladania účinných a vynútiteľných sankcií.

Obsah publikácie bol pripravený vzhľadom na právny stav platný k 31.
decembru 2020.
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1. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU

Z hľadiska rámcovania výskumu v tejto práci, považujem za vhodné
čitateľovi

aspoň

v

základoch

predstaviť

právny

režim

fungovania

medzinárodného obchodu. Ako referenčný model je možné použiť systém
Svetovej obchodnej organizácie, ktorá má 164 členov a pokrýva 98% svetového
obchodu.36 Keďže obchodná politika členov, ktorú Svetová obchodná organizácia
vykonáva, vychádza zo Všeobecnej dohody o clách a obchode z r. 194737 (ďalej
len „GATT 1947“), v ďalšom texte stručne spomeniem aj tento dokument.
Fungovanie medzinárodného obchodu predpokladá existenciu otvorených
trhov, t. j. odstraňovanie alebo aspoň znižovanie obchodných prekážok. Štáty
svoje trhy otvárajú bilaterálne alebo, čo je častejšie, plurilaterálne alebo
multilaterálne. Súčasný medzinárodný obchod v režime Svetovej obchodnej
organizácie má globálny charakter. Globalizácia v tomto zmysle predstavuje
integráciu tovarov, služieb, finančných a kapitálových trhov na svetovej úrovni.
Otváranie trhov a ich vzájomná závislosť zároveň patria medzi univerzálne
prostriedky zachovania mieru medzi štátmi a zvyšovania ich prosperity. Ako
uvádzajú Šturma a Balaš (2013, s. 3) „globálne prepojená ekonomika vylučuje
absolútnu nezávislosť rozhodovania a to dokonca i pokiaľ ide o najväčšie štáty
a nadnárodné

regionálne

zoskupenia

a naopak,

diktuje

medzinárodnú

spoluprácu.“ Štáty navzájom spolupracujú a snažia sa tak dosiahnuť čo najväčší
prospech.
Cieľom otvárania trhov a odstraňovania obchodných prekážok je zvýšenie
objemu medzinárodného obchodu, od ktorého sa očakáva nielen zlepšenie
ekonomického blahobytu, ale aj rozvoj a zníženie extrémnej chudoby. Práve lepší
prístup na trhy pre najchudobnejšie krajiny poskytuje týmto krajinám prostriedky
na využitie obchodu pre rozvoj a zníženie chudoby. Tento predpoklad legálne
vyjadrila už povojnová GATT 1947 nasledovne: „... základné ciele tejto Dohody
zahŕňajú zvyšovanie životnej úrovne a progresívny rozvoj hospodárstiev všetkých

Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/ (navštívené 20.5.2020)
Táto dohoda formálne nikdy nenadobudla platnosť. Vykonávaná bola na základe dokumentu
Protocol of Provisional Application to the General Agreement of Tariffs and Trade zo dňa 30.
októbra 1947.
36
37
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zmluvných strán, zohľadňujúc pritom skutočnosť, že dosiahnutie týchto cieľov je
osobitne naliehavé v prípade menej rozvinutých krajín, keďže (...) výnosy
z exportu menej rozvinutých zmluvných strán môžu zohrávať dôležitú úlohu v ich
hospodárskom rozvoji.“38 Navyše bohatšie krajiny umožnením hospodárskeho
skoku rozvojovým krajinám zároveň expandujú ich vlastné ekonomiky.
Treba však pripomenúť, že v čase podpisu GATT 1947 ani samotní
účastníci tejto dohody nepokladali voľný obchod39 za dosiahnuteľný cieľ, keďže
prevládali obavy zo straty suverenity. Súvisiaca otázka vytvorenia liberálneho
ekonomického systému prevádzkovaného suverénnymi štátmi preto zostala na
dlhé obdobie právne aj politicky nedoriešená.
Napriek uvedeným prekážkam bola GATT 1947 schopná dosiahnuť
neobvykle veľkú liberalizáciu svetového obchodu. Podarilo sa to najmä
prostredníctvom série medzinárodných kôl mnohostranných obchodných
rokovaní,40 zameraných na postupné znižovanie ciel a ďalších obchodných
prekážok, spolu s prijatím čoraz viac dôležitejších, relatívne presných
a komplexných pravidiel.41
Uruguajské (ôsme) kolo mnohostranných obchodných rokovaní prinieslo
pre medzinárodný obchod dôležitý výsledok v podobe založenia Svetovej
Bližšie
viď
článok
XXXVI.
Text
GATT
1947
je
dostupný
na:
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf (navštívené dňa 18. 5. 2020)
39
V dohode možno nájsť iba požiadavku na zníženie obchodných bariér, nie na ich odstránenie.
40
Prvé kolo rokovaní v Ženeve (Švajčiarsko) v r. 1947: zúčastnilo sa 23 účastníkov, výsledkom
bolo 35% zníženie ciel na 45000 položiek tovarov. Druhé kolo rokovaní v Annecy (Francúzsko)
v r. 1949: zúčastnilo sa 13 účastníkov, výsledkom bolo zníženie ciel. Tretie kolo rokovaní
v Torquauy (Anglicko) v r. 1950-51: zúčastnilo sa 38 účastníkov, výsledkom bolo zníženie ciel.
Štvrté kolo rokovaní v Ženeve (Švajčiarsko) v r. 1956, zúčastnilo sa 26 účastníkov, výsledkom
bolo zníženie ciel zníženie ciel pre obchod v objeme 2,5 mld. USD. Piate tzv. Dillonovo kolo
rokovaní v Ženeve (Švajčiarsko) v r. 1960-61: zúčastnilo sa 26 účastníkov, výsledkom bolo
zníženie ciel pre obchod v objeme 4,9 mld. USD. Šieste tzv. Kennedyho kolo rokovaní v Ženeve
(Švajčiarsko) v r. 1964-67: zúčastnilo sa 62 účastníkov, výsledkom bolo 35% zníženie ciel na
priemyselné tovary a záväzky týkajúce sa netarifných prekážok pre obchod v objeme 40 mld.
USD, Siedme – Tokijské kolo rokovaní v r. 1973-79: zúčastnilo sa 102 účastníkov, výsledkom
bolo 34% zníženie ciel na priemyselné tovary a záväzky týkajúce sa netarifných prekážok pre
obchod v objeme 155 mld. USD. Ôsme – Uruguajské kolo rokovaní 1986-1993: zúčastnilo sa
123 účastníkov, výsledkom bolo vytvorenie Svetovej obchodnej organizácie, liberalizácia
obchodu so službami a úprava práva duševného vlastníctva, inkorporácia poľnohospodárskej
agendy pre obchod v objeme 3,7 biliónov USD. Deviate kolo rokovaní v Dauhe prebieha od r.
2001 (v súčasnosti nie je ukončené). Zúčastňuje sa ho viac ako148 účastníkov a jeho predmetom
je plná inkorporácia obchodu so službami, poľnohospodárskymi výrobkami, uľahčenie obchodu
a rozvojová agenda. (zdroj: https://tradevistas.org/gatt-rounds-who-what-when/ - navštívené dňa
23. 6. 2020)
41
Šturma, P., Balaš, V.: Medzinárodní ekonomické právo. 2. vydanie, C. H. Beck, Praha, 2013,
ISBN: 978-80-7179-069-3, s. 157
38

26

obchodnej organizácie42 (WTO). Táto medzinárodná organizácia predstavuje
spoločný inštitucionálny rámec pre úpravu obchodných vzťahov týkajúcich
sa mnohostranných a viacstranných obchodných dohôd a iných právnych
nástrojov zahrnutých do príloh k Dohode o založení Svetovej obchodnej
organizácie. Okrem právnej regulácie medzinárodného obchodu, Svetová
obchodná organizácia zastrešuje aj mechanizmus na riešenie sporov a predstavuje
platformu pre rozvoj globálnej obchodnej politiky. Keďže táto práca je zameraná
na verejné obstarávanie ako špecifickú oblasť medzinárodného obchodu,
podrobný výklad ohľadom fungovania WTO nepovažujem na tomto mieste za
nevyhnutne potrebný a pre detailnejšie informácie k tejto téme odkazujem na diela
iných autorov.43
Ďalšie časti tejto kapitoly sú venované východiskovým ekonomickým
teóriám uplatňovaným v medzinárodnom obchode, princípom, podľa ktorých
medzinárodný obchod funguje a súčasnému stavu v tejto oblasti v rámci
zvoleného referenčného modelu.

1.1 EKONOMICKÉ TEÓRIE V MEDZINÁRODNOM OBCHODE

Podstata

medzinárodného

obchodu

vychádza

z klasickej

teórie

komparatívnych výhod Davida Ricarda.44 Jej podstata spočívala v tom, že
každá krajina sa má špecializovať na výrobu a vývoz tých statkov, pri výrobe
WTO vznikla na záver Uruguajského kola obchodných rokovaní (1986-1994) podpisom
Marrakéšskej deklarácie zo dňa 15. apríla 1994. (Dokument je dostupný na:
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marrakesh_decl_e.htm - navštívené dňa 23.6.2020)
a Zmluvy o založení Svetovej obchodnej organizácie zo dňa 15. apríla 1994 (dokument dostupný
na https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm - navštívené dňa 23.6.2020).
Vychádza z GATT 1947, ktorú doplnila a nahradila novou Všeobecnou dohodou o clách
a obchode (1994). Ďalšie piliere tvoria GATS a TRIPS. Celkovým výsledkom Uruguajského kola
rokovaní bolo približne 60 zmlúv, príloh, rozhodnutí a vyhlásení.
43
Napr. Blažo, O: Svetová obchodná organizácie a ochrana hospodárskej súťaže (2011), Wolfe,
R.: Letting the sun shine in at the WTO: How transparency brings the trading system to life (2013),
Valuch, J. – Rišová, M. - Seman, R.: Právo medzinárodných organizácií (2011).
44
Podrobnejšie pozri Ricardo, D.: On the Principles of Political Economy and Taxation (1817),
Georg
Olms
Verlag,
589
s.,
ISBN:
9783487063119,
dostupné
na:
https://books.google.sk/books?id=cUBKAAAAYAAJ&pg=PR1&hl=sk&source=gbs_selected_p
ages&cad=2#v=onepage&q&f=false
42
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ktorých dosahuje porovnateľne nižšie náklady ako druhá krajina – t. j. vyrába ich
s relatívne nižšími nákladmi. I v prípade, ak prvá krajina dokáže produkovať
všetky tovary lacnejšie ako druhá krajina, obe krajiny stále dokážu obchodovať za
podmienok, ktoré sú výhodné pre obe. Dôležitým faktorom je relatívna účinnosť.
Nedostatkom tejto teórie však bolo, že D. Ricardo počítal iba s jediným výrobným
faktorom – prácou. Jeho teória bola preto postupne prekonaná najskôr HeckscherOhlinovou teorémou,45 neskôr aj inými teóriami.46

Filozofia GATT 1947 bola podľa Krista47 založená na ekonomickej teórii
obchodných blokov (Theory of Trade Blocs). Tá predpokladala znižovanie
obchodných prekážok na multilaterálnej báze pri nediskriminačnom zaobchádzaní
medzi zmluvnými stranami, aby sa maximálna výhoda rozšírenej produkcie
zakladala na komparatívnej výhode. Zároveň uznávala význam regionálnej
integrácie, ktorá umožňovala členom obchodného bloku eliminovať obchodné
prekážky medzi nimi (vytvorením zóny voľného obchodu alebo colnej únie),
zatiaľ čo diskriminačné dovozné clá pre nečlenov zostali zachované. Zóny
voľného obchodu a colné únie mohli buď rozšíriť obchod a spolu s ním aj
globálny blahobyt, alebo ho mohli znížiť, v závislosti od toho, či vytvárajú nové
obchodné modely založené na komparatívnych výhodách alebo jednoducho
odkláňajú obchod od konkurencieschopnejšieho nečlena k členovi obchodného

Bertil Heckscher a Eli Ohlin formulovali tzv. Heckscher-Ohlinovu teorému, ktorá nadviazala
na Ricardovu teóriu komparatívnych výhod. Do skupiny zohľadňovaných faktorov okrem práce
pridali aj kapitál. Podstata tejto teorémy vychádzala z predpokladov, že komparatívne náklady
krajín závisia od nákladov výroby; náklady výroby záležia primárne od cien výrobných faktorov;
pričom zo zákona dopytu a ponuky vyplýva, že výrobný faktor, ktorý je v krajine hojný, bude
v krajine aj lacný (a naopak). Krajina bude mať komparatívnu výhodu vo výrobe, a teda bude
exportovať ten statok, ktorý je faktorovo intenzívny na ten výrobný faktor, ktorý je v krajine hojný
(Dudáš, T.: Neoklasické a moderné teórie medzinárodného obchodu. Dostupné na:
https://www.slideshare.net/tamass/neoklasick-a-modern-terie-medzinrodnho-obchodu66994846?qid=dac693d0-874a-4158-9d5f-3c438a97f8ed&v=&b=&from_search=7)
46
Napr. Stolper-Samuelsonova teoréma (pri zachovaní predpokladov Heckscher -Ohlinovej
teorémy je slobodný obchod prospešný pre vlastníkov hojného výrobného faktoru a neprospešný
pre vlastníkov druhého výrobného faktoru), Rybczynskeho teoréma (pri konštantných svetových
cenách, ak v krajine vzrastie zásoba jedného výrobného faktoru a zásoba druhého zostane
nezmenená, krajina bude produkovať viac statku intenzívneho výrobný faktor, ktorého zásoba
vzrástla a menej statku intenzívneho na druhý výrobný faktor). Bližšie pozri napr. Suranovic, S.
M.:
International
Trade
Theory
and
Policy,
dostupné
na:
http://internationalecon.com/Trade/Tch60/T60-3.php
47
Krist, W: Chapter 3: Trade Agreements and Economic Theory. In: Globalization and Americas´s
Trade Agreements. Woodrow Wilson Center Press/Johns Hopkins University Press. 2013.
ISBN:978-1421411682. Dostupné na: https://www.wilsoncenter.org/trade-policy-crisis#
45
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bloku. Z obchodu v rámci bloku potom profitovali

exportéri v členských

krajinách, ktorí mali pri výrobe tovarov komparatívnu výhodu. Na druhej strane
takýto obchod priniesol výhody aj spotrebiteľom v importérskej krajine, ktorí si
dovážané produkty mohli kúpiť za nižšiu cenu. Domáci výrobcovia konkurujúci
lacnejším dovážaným tovarom síce týmto ekonomicky strácali, ale ich strata bola
nižšia ako zisky pre výrobcov a spotrebiteľov. Podľa tohto prístupu vytváranie
obchodu teda zvyšuje globálnu prosperitu prostredníctvom tejto vyššej efektivity.

Od 70. rokov minulého storočia sa popri komparatívnej výhode ako
ústrednom ekonomickom prvku medzinárodného obchodu postupne presadzovali
neoliberalistickí ekonómovia na čele s Friedrichom Hayekom a Miltonom
Friedmanom, ktorí zdôrazňovali slobodu trhu a obmedzovanie vplyvu štátu.
Neoliberalistický prístup zahrnuli do svojich zahraničných obchodných politík
v 80. rokoch aj Spojené kráľovstvo (M. Tatcherová) a USA (R. Reagan). Pri
svojej činnosti z neoliberalistickej teórie vychádzali aj Medzinárodný menový
fond, Svetová banka a Svetová obchodná organizácia. Napokon štatistiky WTO
poukazujú

na

priamu

súvislosť

medzi

rastom

slobodného

obchodu

a hospodárskym rastom.48

V poslednom období je však možné badať odklon od neoliberalizmu
a opätovné zdôrazňovanie národných záujmov. Podľa Klingberga49 ide
o prirodzený vývoj tzv. cyklických trendov, pričom už v roku 1990 predikoval, že
v USA k takejto zmene dôjde v roku 2014. Možno konštatovať, že jeho
predpoklad sa potvrdil. Posun USA k neokonzervativistickým myšlienkam

Počas prvých 25 rokov od druhej svetovej vojny svetová ekonomika rástla aj vďaka znižovaniu
obchodných prekážok, a to priemerne o 5% ročne. Svetový obchod počas tohto obdobia rástol ešte
rýchlejšie,
v priemere
až
o 8%
ročne.
Zdroj:
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact3_e.htm
49
Klingberg, F.L: Cyclical Trends In Foreign Policy Revisited in 1990 (1990). In: International
Studies Notes, Roč. 15, č. 2, s. 54-58, Oxford University Press. Dostupné na:
https://www.jstor.org/stable/pdf/44235133.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-5187_SYC5188%252Ftest&refreqid=excelsior%3A9d6b37e68ad220958f92186215b4feb4
48
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v zahraničnej politike je badateľný.50 Jones a Malcorra51 to vysvetľujú tým, že
v hospodárskej oblasti sa úzko koncipovaný liberalizmus ukázal ako neschopný
chrániť obyvateľstvo pred širšími dôsledkami zosilnenej globalizácie. S tým
súvisí čoraz častejšie presadzovanie protekcionistických merkantilistických
praktík a prechod k neomerkantilizmu, a to nielen v obchodnej politike USA.
Foote a Ezell52 tento smer charakterizovali ako politiku, ktorá sa snaží rozšíriť
domácu výrobnú kapacitu nespravodlivým obmedzením

dovozu a podporou

vývozu spôsobom, ktorý podkopáva ciele voľného obchodu. Protekcionistické
opatrenia sa prejavujú nielen v „základnej“ oblasti obchodu -

zvyšovaním

ciel,53 ale najmä v jeho „pokročilých“ oblastiach ako sú napríklad inovácie, a to
v podobe slabej ochrany práv duševného vlastníctva, požiadaviek na miestnu
výrobu, vývozných dotácií či lokalizácií dát. Podľa štúdie Global Mercantilist
Index za rok 201954 vypracovanej americkou Nadáciou pre informačné
technológie

a inovácie,

ktorá

posudzovala

otvorenosť

trhov

inovácií

u 60 obchodných partnerov USA, jedinou krajinou, kde úroveň obchodných
prekážok v oblasti inovácií dosiahla vysoký stupeň, je Čína. Ostatné krajiny
dosiahli úroveň „stredne vysoká“ (10), stredne nízka (10) a nízka (39).
Aktuálne nie je možné jednoznačne ustáliť, ktorý ekonomický prístup je
v medzinárodnom obchode prítomný viac alebo menej a ide skôr o ich
kombináciu.

Justin Vaïsse vo svojom článku Why Neoconservatism Still Matters (2010) definoval 5 pilierov
amerického neokonzervativizmu nasledovne: (1) internacionalizmus – pevné presvedčenie
o potrebe, aby USA hralo aktívnu úlohu vo svete, a to presadením a rozširovaním medzinárodného
poriadku; (2) prvenstvo – americké prvenstvo v medzinárodnom systéme predstavuje šťastie pre
zvyšok sveta, keďže Amerika sa nesnaží dobíjať a utláčať, ale skôr oslobodzovať
a demokratizovať, pričom ponúka verejné statky pre všetkých; (3) unilateralizmus – je to americká
moc, nie Bezpečnostná rada OSN, kto zabezpečuje mier a bezpečnosť pre zvyšok sveta; (4)
militarizmus – dôležitosť masívnych vojenských zdrojov, a politickej vôle použiť ich, trvalo
vysoká úroveň výdavkov na obranu; (5) demokracia – „svet má jasný záujem na šírení
demokratických hodnôt, pretože stabilné a slobodné národy nevytvárajú ideológie vraždenia“ (G.
W. Bush, 2005).
51
Jones, B., Malcorra, S: Competing for Order. Confronting the long crisis of multilateralism.ie
University, School of Global and Public affairs, 2020., s. 24 Dostupné na:
https://www.academia.edu/44935704/COMPETING_FOR_ORDER_CONFRONTING_THE_L
ONG_CRISIS_OF_MULTILATERALISM (navštívené 20. októbra 2020)
52
Foote, C., Ezell, S.: The 2019 Global Mecantilist Index: Ranking Nation´s Distortive Trade
Policies. Information Technology & Innovation Foundation, 2019, Dostupné na:
http://www2.itif.org/2019-global-mercantilist-index.pdf (navštívené dňa 15. 7. 2020)
53
USA od r. 2009 postupne zvyšovali clá na jednotlivé komodity voči Číne. Prezident Trump v r.
2017 zvýšil jednostranne clá na dovoz ocele až na výšku 25% a od r. 2018 aj clo na dovoz hliníka
až na 10%.
54
Dostupné na: http://www2.itif.org/2019-global-mercantilist-index.pdf
50
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1.2 PRINCÍPY MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU

V Preambule Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (1994)
jej zmluvné strany vyhlasujú, že
- uznávajú, že ich vzťahy v obchodnej a ekonomickej oblasti by mali byť
zamerané na zvýšenie životnej úrovne, dosiahnutie plnej zamestnanosti, vyššej a
sústavne rastúcej úrovne reálneho príjmu a efektívneho dopytu a na zvýšenie
výroby a obchodu s tovarmi a službami, čo umožní optimálne využitie svetových
zdrojov v súlade s cieľom dosiahnuť trvalý rozvoj a že je nutné vyvíjať rozhodné
úsilie na to, aby si rozvojové krajiny a z nich hlavne tie najmenej rozvinuté
zabezpečili podiel na raste medzinárodného obchodu, ktorý zodpovedá potrebám
ich ekonomického rozvoja;
- usilujú o ochranu a zachovanie životného prostredia a rozvíjanie
prostriedkov na to určených tak, aby to bolo zlučiteľné s ich potrebami a záujmami
vzťahujúcimi sa na rôzne úrovne ekonomického rozvoja;
- želajú si prispieť k realizácii týchto cieľov uzatvorením dohôd, ktoré
budú na základe reciprocity a vzájomných výhod zamerané na podstatné zníženie
colných sadzieb a ostatných prekážok v obchode a na odstránenie
diskriminačného zaobchádzania v medzinárodných obchodných vzťahoch.
Rozhodli sa preto vytvoriť komplexný, mnohostranný, životaschopný a trvalý
obchodný systém zahŕňajúci Všeobecnú dohodu o clách a obchode, výsledky
doterajších obchodných liberalizačných snáh a všetky výsledky Uruguajského
kola mnohostranných obchodných rokovaní, pričom sú odhodlané zachovávať
základné princípy a podporovať ciele, ktoré rozvíjajú tento mnohostranný
obchodný systém.
V nadväznosti na tieto vyhlásenia možno v jednotlivých medzinárodných
obchodných dohodách alebo aj v ustálenej praxi medzinárodných aktérov
identifikovať

nasledovné

nediskriminácie,

princípy

odstraňovanie

medzinárodného

prekážok

obchodu:

prostredníctvom

princíp
rokovaní,
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predvídateľnosť a transparentnosť, dodržiavanie pravidiel spravodlivej
súťaže, podpora rozvoja a hospodárskych reforiem.

Zákaz diskriminácie je obsiahnutý v článkoch I a III GATT (1994).55, 56
Inkorporuje v sebe dva prístupy.

Prvým je zaobchádzanie podľa doložky

najvyšších výhod (most favoured nation treatment), v zmysle ktorej krajiny
nesmú

diskriminovať

svojich

obchodných

partnerov

(výnimky

môže

predstavovať osobitný prístup na trh poskytnutý rozvojovým krajinám). Ako
pripomenul Odvolací orgán (Appellate Body, ďalej len „AB“) vo veci Canada Autos,57 predmetom a účelom tohto princípu je „zakázať diskrimináciu
podobných výrobkov pochádzajúcich alebo určených do rôznych krajín“ (bod 84),
pričom znenie článku I:1 „neobmedzuje svoju pôsobnosť iba na prípady, keď sa
neposkytnutie „výhody“ podobným výrobkom všetkých ostatných členov prejaví
ako dôsledok opatrenia, alebo je identifikovateľné v slovnom vyjadrení opatrenia“
a „pokrýva ako právnu, tak i faktickú diskrimináciu“ (bod 78).
Druhým prístupom je národné zaobchádzanie58 (national treatment),
podľa ktorého by sa s importovaným tovarom malo zaobchádzať rovnako ako
Podľa článku I GATT 1994, pokiaľ ide o clá a poplatky s rovnocenným účinkom uplatňované
na dovoz alebo vývoz tovaru alebo ukladané v súvislosti s medzinárodným transferom platieb za
dovoz a vývoz tovaru; a so zreteľom na spôsob vyberania takýchto ciel alebo poplatkov
s rovnocenným účinkom, akékoľvek zvýhodnenie, úsluha, výsada alebo imunita poskytnutá
ktoroukoľvek zmluvnou stranou ktorémukoľvek výrobku, ktorý má pôvod alebo je určený pre
ktorúkoľvek inú krajinu sa s okamžitým účinkom a bezpodmienečne poskytne obdobným
produktom pochádzajúcim alebo určeným pre územia ostatných členských štátov.
Podobne je doložka najvyšších výhod upravená aj v článku II Všeobecnej dohode o obchode
v službách (GATS) a v článku IV Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva
(TRIPS).
56
Ako zdôraznil Odvolací orgán (WTO) vo svojom Reporte zo dňa 9. septembra 1997 vo veci
European Communities – Regime for the importation, sale and distribution of Bananas,
WT/DS27/AB/R (body 230 -234), napriek tomu, že textácia bodu II:1 GATS je trocha odlišná od
textácie článku III GATT, nie je to prekážkou pre to, aby sa zákaz diskriminácie posudzoval
extenzívne, t. j. aj z pohľadu de facto.
57
Report Odvolacieho orgánu (WTO) zo dňa 31. mája 2000vo veci Canada – Certain measures
affecting the automotive industry, WT/DS139/AB/R a WT/DS142/AB/R, bod 84. Dostupné na:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/139ABR.pdf&Open=
True (navštívené dňa 16. 5. 2020)
58
Podľa článku III ods. 2 a 4 GATT (1994) výrobky pochádzajúce z územia členského štátu
dovezené na územie ktoréhokoľvek iného členského štátu nesmú byť priamo ani nepriamo
zaťažené daňou ani iným vnútorným finančným zaťažením, ktorou nie sú rovnako zaťažené
domáce výrobky. Zmluvné strany nesmú uplatňovať vnútroštátne zdanenie a rovnocenné
poplatkové povinnosti na dovážaný a domáci tovar spôsobom, ktorý by odporoval zákazu
protekcionistických opatrení na podporu domácej produkcie. S dovážanými tovarmi zároveň
nesmie byť zaobchádzané menej priaznivo ako s domácimi výrobkami, a to pokiaľ ide o právne
55
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s miestnym tovarom, a to najneskôr od momentu vstupu tohto tovaru na trh. AB
vo veci Japan – Alcoholic Beverages II59 na str. 16 vymedzil princíp národného
zaobchádzania nasledovne: „Všeobecným a základným účelom tohto princípu je
zabrániť protekcionizmu pri uplatňovaní vnútroštátnych daňových a regulačných
opatrení tak, aby sa vnútroštátne opatrenia neuplatňovali na dovážané alebo
domáce tovary spôsobom poskytujúcim ochranu domácej výrobe. Za týmto
účelom článok III GATTS (1994) zaväzuje členov WTO, aby zabezpečili rovnaké
súťažné podmienky pre dovážané výrobky v porovnaní s domácimi produktami,
pretože jasným úmyslom navrhovateľov tejto dohody bolo zaobchádzať
s dovážanými výrobkami rovnakým spôsobom, ako sa zaobchádza z podobnými
domácimi výrobkami, a to od momentu, akonáhle boli preclené. Iný postup by
mohol spôsobiť poskytnutie nepriamej ochrany. Okrem toho je irelevantné, ak
obchodné účinky rôzneho zdaňovania domácich a dovážaných tovarov, ktoré sa
prejavujú v objemoch dovozu, sú zanedbateľné alebo dokonca neexistujú, pretože
článok III nechráni iba očakávania nejakého konkrétneho obchodného objemu, ale
najmä rovnocenný súťažný vzťah medzi dovážanými a domácimi produktmi“.
Túto

interpretáciu

princípu

národného

zaobchádzania

považujem

za

vyčerpávajúcu a stotožňujem sa s ňou. Obdobný prístup sa aplikuje na služby60
a na zahraničné a miestne ochranné známky, autorské práva a patenty.61 Napokon,
netreba zabúdať na fakt, keďže princíp národného zaobchádzania by sa na tovary,
služby a práva duševného vlastníctva mal aplikovať od ich vstupu na trh, prípadné

predpisy, regulácie a požiadavky ovplyvňujúce ich vnútroštátny predaj, ponuku predaja, nákup,
dopravu, distribúciu alebo použitie. Toto ustanovenie však nebráni uplatňovaniu diferencovaných
poplatkov za vnútroštátnu prepravu, ktoré sú založené výlučne na ekonomickej prevádzke
dopravného prostriedku a nie na krajine pôvodu výrobku.
Podobne je princíp národného zaobchádzania upravená v článku XVII GATS a článku III TRIPS.
59
Report Odvolacieho orgánu zo dňa 4. októbra 1996 vo veci Japan – Taxes on Alcoholic
Beverages (AB-1996-2), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R. Dostupné na:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/8ABR.pdf&Open=Tr
ue (navštívené dňa 16. 5. 2020)
60
Podľa článku XVII:1 GATS v oblastiach definovaných v predložených zoznamoch záväzkov
a za podmienok a predpokladov v nich stanovených, pokiaľ ide o akékoľvek opatrenia
ovplyvňujúce poskytovanie služieb, každý členský štát poskytuje službám a poskytovateľom
služieb z iného členského štátu zaobchádzanie nie menej výhodné, ako poskytuje jeho domácim
službám a poskytovateľom služieb.
61
Podľa článku III TRIPS každý členský štát poskytne v súvislosti s ochranou duševného
vlastníctva štátnym príslušníkom iných členských štátov zaobchádzanie nie menej priaznivé ako
poskytuje svojim vlastným štátnym príslušníkom, a to s ohľadom na výnimky zakotvené
v Parížskom dohovore (1967), Bernskom dohovore (1971), Rímskom dohovore alebo v Zmluve
o duševnom vlastníctve týkajúcej sa na integrovaných obvodov. Pokiaľ ide o výkonných umelcov,
výrobcov zvukových záznamov a vysielacie organizácie, táto povinnosť sa uplatňuje iba
v súvislosti s právami podľa tejto dohody.
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uloženie cla v súvislosti s ich dovozom nepredstavuje porušenie tohto princípu,
a to ani vtedy, ak domáce produkty nie sú zaťažené ekvivalentnou daňou.
Skutočne „národné“ zaobchádzanie požívajú importované komodity iba vtedy, ak
nečelia dovozným tarifným a netarifným prekážkam.

Odstraňovanie prekážok prostredníctvom rokovaní. Znižovanie
tarifných a netarifných obchodných prekážok patrí medzi najúčinnejšie
prostriedky stimulujúce obchod. Dôkazom je osem ukončených kôl
mnohostranných obchodných rokovaní, vďaka ktorým sa od založenia
konferencie GATT v roku 1947 medzinárodný obchod postupne liberalizoval
a globalizoval. Spočiatku sa rokovania zameriavali na znižovanie tarifných
prekážok, čo sa pretavilo do pozitívneho výsledku, kedy sa v polovici 90. rokov
výška cla v priemyselných krajinách ustálila na úrovni nižšej ako 4 %. Od 80.
rokov sa rokovania rozšírili aj na netarifné prekážky týkajúce sa dovozu tovarov
a liberalizáciu obchodu so službami a právami duševného vlastníctva.62 V
súčasnosti prebieha deviate kolo, ktoré má za cieľ modernizovať systém
fungovania medzinárodného obchodu.
Svetová obchodná organizácia v rámci mnohostranných obchodných
rokovaní presadzuje progresívnu liberalizáciu,63 pričom rozvojovým krajinám
poskytuje v porovnaní s vyspelými krajinami dlhší čas na implementáciu
jednotlivých záväzkov.

Predvídateľnosť. Vo všeobecnosti platí, že obchod najlepšie funguje v
stabilnom, transparentnom a predvídateľnom obchodnom prostredí. Ako potvrdil
aj Odvolací orgán vo veci EC – Computer Equipment64 (bod 82) „bezpečnosť
Bližšie pozri: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
Vyjadrenie tohto princípu možno explicitne nájsť napríklad v Preambule GATS, v ktorej
členské štáty vyjadrili želanie skoro dosiahnuť postupne vyšších úrovní liberalizácie obchodu si
službami prostredníctvom následných kôl mnohostranných obchodných rokovaní zameraných na
podporu záujmov všetkých účastníkov na vzájomne výhodnom základe a pri zabezpečení celkovej
vyváženosti práv a záväzkov pri súčasnom rešpektovaní zámerov štátnej politiky.
64
Report Odvolacieho orgánu (WTO) zo dňa 5. júna 1998 vo veci European Communities –
Customs Classification of certain computer equipment, spojené veci WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R
a WT/DS68/AB/R,
AB-1998-2,
bod
82.
Dostupné
na:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/DS/62ABR.pdf&Open=T
rue (navštívené dňa 17. 5. 2020)
62
63
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a predvídateľnosť recipročných a vzájomne výhodných opatrení zameraných na
podstatné zníženie tarifných prekážok a iných obchodných bariér, sú všeobecným
cieľom a účelom ako Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, tak aj
GATT (1994).“
V medzinárodnom obchode napomáha vytvoreniu takéhoto prostredia aj
prijímanie tzv. zoznamu záväzkov (schedules of commitments) členskými štátmi
medzinárodných obchodných dohôd.65 Prijatím zoznamu záväzkov štáty avizujú
iným členským štátom záväzné otvorenie prístupu na trh pre špecifické tovary
alebo poskytovateľov služieb.66 Potenciálny obchodný partner legitímne očakáva
zníženie existujúcich a nevytváranie nových prekážok obchodu v oznámenom
rozsahu. Význam záväzku štátu nevytvoriť obchodnú prekážku je preto rovnako
dôležitý ako odstránenie takejto prekážky. Ak štát prijme záväzok otvoriť trh, pre
obchod s tovarmi prijatie tohto záväzku znamená, že štát nebude uplatňovať
vyššie clá ako sú dohodnuté horné sadzby.
Štát síce môže tento svoj záväzok zmeniť, avšak musia tomu predchádzať
rokovania s ostatnými obchodnými partnermi a podmienkou zmeny záväzku
môže byť dohoda o kompenzácii za stratu obchodných príležitostí.67
Predvídateľnosť

a transparentnosť

obchodného

prostredia

sa

má

dosiahnuť aj tým, že mnohé zmluvy v rámci WTO (napríklad aj Dohoda

Napríklad podľa článku II: 1 GATT (1994) „každá zmluvná strana pri obchodných vzťahoch
s inými zmluvnými stranami im poskytne zaobchádzanie nie menej priaznivé, ako je ustanovené
v príslušnej časti zoznamu záväzkov pripojeného k tejto dohode. Výrobky opísané v časti
I zoznamu týkajúce sa ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré pochádzajú z území iných zmluvných
strán budú pri svojom dovoze a na územie, na ktoré sa vzťahuje zoznam záväzkov a za podmienok
a predpokladov v ňom uvedených, oslobodené od bežných ciel prevyšujúcich tie, ktoré sú uvedené
v tomto zozname. Takéto výrobky sú tiež oslobodené od všetkých ostatných ciel alebo platieb
akéhokoľvek druhu ukladaných pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom nad rámec tých, ktoré sú
uplatňované v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody, alebo tých ktoré sú priamo a obligatórne
uplatňované na základe platnej legislatívy na území štátu dovozu k uvedenému dátumu. Výrobky
opísané v časti II zoznamu záväzkov týkajúce sa ktorejkoľvek zmluvnej strany, ktoré pochádzajú
z území na ktoré sa [podľa článku I] vzťahuje preferenčné zaobchádzanie pri dovoze na územie,
ktorého sa týka zoznam záväzkov, sú pri dovoze na toto územie za podmienok a predpokladov
uvedených v zozname záväzkov oslobodené od bežných ciel, ktoré presahujú tie, ktoré sú uvedené
časti II tohto zoznamu. (...)“
66
Pokiaľ ide o GATT (1994), tieto majú formu vynútiteľných záväzkov týkajúcich sa taríf za
všeobecný tovar a kombinácií taríf a kvót pre niektoré poľnohospodárske výrobky. Pokiaľ ide
o GATS, v zozname záväzkov sa špecifikuje, do akej miery je povolený prístup zahraničných
poskytovateľov služieb pre konkrétne odvetvia a obsahujú aj zoznamy druhov služieb, pre ktoré
jednotlivé členské krajiny neuplatňujú princíp nediskriminácie a doložku najvyšších výhod.
67
Pozri napríklad článok XXVIII GATT (1994).
65
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o verejnom obstarávaní (2012)68 obsahujú ustanovenia, podľa ktorých sú členské
štáty povinné oznámiť svoje obvyklé postupy a praktiky v jednotlivých
obchodných politikách a pravidelne predkladať pre túto oblasť hodnotiace
správy.69
Takýto transparentný prístup podporuje investície, môže napomôcť
k vytvoreniu pracovných miest a v konečnom dôsledku prináša spotrebiteľom
a ostatným odberateľom možnosť využívať výhody hospodárskej súťaže plynúcej
z otvorených trhov (širšia ponuka výberu a nižšie ceny).

Dodržiavanie pravidiel spravodlivej súťaže. Svetová obchodná
organizácia podporuje systém pravidiel zameraný na otvorenú, spravodlivú
a nenarušenú hospodársku súťaž. Aj skôr popísané princípy zaobchádzania podľa
doložky najvyšších výhod a princíp národného zaobchádzania v sebe obsahujú
požiadavku na zabezpečenie spravodlivých podmienok obchodu.
Tento princíp je osobitne vyjadrený aj v Dohode o verejnom obstarávaní
(2012).70 Z perspektívy podnikateľských subjektov, otváranie trhov zvyšuje
konkurenciu na týchto trhoch. Podniky sa musia prispôsobiť investíciám do
inovácií, vývoju nových produktov, používaniu nových technológií,71 pričom

Preambula: „je žiaduce zabezpečiť prehľadnosť zákonov, predpisov, postupov a praktík
týkajúcich sa verejného obstarávania“;, článok V ods. 11.: „strany (...) budú zakladať (..)
informačné strediská, aby reagovali na primerané požiadavky (...) na informácie týkajúce sa okrem
iného zákonov, predpisov, postupov a praktík týkajúcich sa verejného obstarávania, oznámení
o uvažovaných obstarávaniach, ktoré boli publikované, adresách subjektov obsiahnutých touto
dohodou a o charaktere a objeme obstarávaných produktov alebo služieb (...), vrátane dostupných
informácií o budúcich verejných súťažiach.“
69
Napríklad podľa článku III GATS (ods. 1) je každý členský štát povinný bezodkladne zverejniť
všetky všeobecne záväzné opatrenia, ktoré sa týkajú tejto dohody alebo ktoré sú zamerané na jej
pôsobenie (s výnimkou mimoriadnych situácií, ak sa tak urobí najneskôr v čase nadobudnutia ich
platnosti), ako i medzinárodné dohody, ktorých je signatárom, týkajúce sa obchodu so službami
alebo ovplyvňujúce tento obchod. (ods. 3) Každý členský štát musí bezodkladne aspoň jedenkrát
ročne informovať Radu pre obchod so službami o zavedení akýchkoľvek nových právnych
predpisov, nariadení alebo správnych opatrení, alebo akýchkoľvek zmenách v existujúcich
právnych predpisoch, nariadeniach alebo správnych opatreniach, ktoré významným spôsobom
ovplyvňujú obchod so službami, u ktorých prijal členský štát špecifické záväzky obsiahnuté v tejto
dohode.
70
Podľa článku X ods. 5 obstarávajúca autorita [pri príprave technických špecifikácií] nesmie
vyhľadať alebo prijať žiadne poradenstvo spôsobom, ktorý by mohol mať za následok bránenie
súťaži“ podľa článku XIII sa priame zadávacie postupy môžu realizovať iba „za podmienky ich
nezneužitia na účely vylúčenia súťaže medzi dodávateľmi.“
71
World Trade Organization: Making Globalization More Inclusive. Lessons from experience
with adjustment policies“. WTO Publications, 2019, ISBN:978-92-870-5058-8, s. 15
68
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čelia zvýšenému súťažnému tlaku. To v konečnom dôsledku prináša prospech pre
všetkých.

Podpora rozvoja a hospodárskych reforiem. Vo všeobecnosti je tento
princíp uvedený v článku XI:2 Dohody o založení Svetovej obchodnej
organizácie („najmenej rozvinuté krajiny, sú povinné prijať záväzky a poskytnúť
koncesie len do takej miery, ktorá je zlučiteľná s ich individuálnym rozvojom,
finančnými

a obchodnými

a inštitucionálnymi

potrebami

možnosťami

alebo

s ich

a schopnosťami.“)

administratívnymi
a podrobnejšie

je

rozpracovaný v článkoch XXXVI-XXXVIII GATT (1994). Predpokladá
uplatňovanie preferenčného režimu pri obchodovaní s menej rozvinutými
krajinami.
V tejto súvislosti si medzinárodné obchodné spoločenstvo pripomína, že
[medzi základné ciele GATT] patrí zvyšovanie životnej úrovne a progresívny
rozvoj hospodárstiev všetkých zmluvných strán a že dosahovanie týchto cieľov je
osobitne naliehavé v prípade menej rozvinutých členských štátov; zohľadňuje, že
výnosy z exportu menej rozvinutých členských štátov môžu hrať životne dôležitú
úlohu v ich ekonomickom rozvoji a že rozsah tejto participácie závisí na cenách
zaplatených menej rozvinutými krajinami pri nevyhnutne potrebných importoch
a objeme a obdržaných platbách za nimi realizovaný export; berie na vedomie
existenciu veľkého rozdielu medzi životnými úrovňami menej rozvinutých krajín
v porovnaní s ostatnými krajinami; pričom uznáva, že menej rozvinuté krajiny
majú právo použiť osobitné prostriedky na zlepšenie ich obchodu a rozvoja.
Osobitnými prostriedkami rozumieme najmä to, že menej rozvinuté krajiny nie sú
povinné ponúknuť reciprocitu rozvinutým členským štátom,72 prípadne na ich
exporty nie sú ukladané žiadne dovozné clá.73 Tento režim sa uplatňuje aj
Podľa článku XXXVI:8 GATT (1994) rozvinuté krajiny neočakávajú reciprocitu za záväzky,
ktoré prijali v obchodných rokovaniach o znížení alebo odstránení ciel a iných prekážok obchodu
voči menej rozvinutým krajinám.
73
Podľa článku XXXVII:1 GATT (1994) rozvinuté krajiny v maximálnej možnej miere – t. j.
s výnimkou situácie, ak to neumožňujú závažné dôvody, sa zaväzujú (a) priznať vysokú prioritu
zníženiu a odstráneniu prekážok pre výrobky, ktoré aktuálne alebo potenciálne majú pre menej
rozvinuté krajiny osobitný vývozný význam, to vrátane ciel a iných obmedzení, ktoré neprimerane
rozlišujú medzi týmito výrobkami v ich pôvodnej podobe a spracovanej podobe; (b) zdržať sa
zavedenia alebo zvýšenia výskytu ciel alebo netarifných dovozných prekážok pre tieto výrobky;
72
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v osobitných politikách viacstranných obchodných dohôd, vrátane Dohody
o verejnom obstarávaní (2012).74

Vyššie popísané princípy fungovania medzinárodného obchodu podľa
Svetovej obchodnej organizácie môžeme považovať za univerzálne, keďže sa
k nim prihlásili štáty pokrývajúce 98% svetového obchodu. Navyše bez ohľadu
na aktuálne prevládajúci ekonomický prístup je možné konštatovať, že princípy
fungovania práva medzinárodného obchodu zostávajú dlhodobo nemenné.

1.3 MEDZINÁRODNÝ OBCHOD V SÚČASNOSTI

Ako už bolo uvedené skôr, súčasný medzinárodný obchod podlieha
právnemu režimu Svetovej obchodnej organizácie, ktorá vytvára všeobecný
inštitucionálny rámec pre riadenie a vykonávanie obchodných vzťahov medzi jej
členmi.75

Svetová obchodná organizácia vznikla ako výsledok Uruguajského kola
mnohostranných obchodných rokovaní. Dohoda o založení Svetovej obchodnej
organizácie (Agreement Establishing the World Trade Organization)76 tvorí
neoddeliteľnú súčasť Záverečného aktu podpísaného v Marrákeši dňa 15. 4. 1994.
Dohoda obsahuje 4 prílohy.
V prílohe č. 1 sa nachádzajú mnohostranné obchodné dohody týkajúce sa
tovarov: Všeobecná dohoda o clách a obchode - GATT (1994) + 12 ďalších
(c) upustiť od zavedenia nových fiškálnych opatrení a pri akýchkoľvek úpravách fiškálnej politiky
pripisovať vysokú prioritu zníženiu a odstráneniu fiškálnych opatrení, ktoré bránia alebo by bránili
významného rastu spotreby tovarov v ich surovej alebo spracovanej podobe, ktoré pochádzajú
z území menej rozvinutých krajín.
74
Podľa článku V GPA (2012) „zmluvné strany pri rokovaniach o prístupe, implementácii
a administrácii tejto dohody osobitne zohľadnia rozvojové, finančné a obchodné potreby
rozvojových krajín. Za týmto účelom zmluvné strany poskytnú špeciálne a odlišné zaobchádzanie
najmenej rozvinutým krajinám; a akejkoľvek inej rozvojovej krajine, kde takýto prístup bude
zodpovedať jeho rozvojovým potrebám.“
75
Článok I Zmluvy o založení Svetovej obchodnej organizácie.
76
Text dokumentu je dostupný na: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf
(navštívené dňa 7.5.2020)
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dohôd77, Všeobecná dohoda o obchode so službami – GATS a Dohoda o
obchodných aspektoch práva duševného vlastníctva – TRIPS. Príloha č. 2
obsahuje Dohovor o

pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov

(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes DSU). Príloha 3 obsahuje Mechanizmus preskúmavania obchodnej politiky.
Tieto mnohostranné obchodné dohody a súvisiace právne nástroje, ktoré sú
obsiahnuté v prílohách 1-3, sú záväzné pre všetkých členov Svetovej obchodnej
organizácie.
V prílohe 4 sa nachádzajú viacstranné obchodné dohody uzavreté v jej
rámci medzi jej členmi (medzi nimi aj Dohoda o verejnom obstarávaní + 3
ďalšie78). Účasť na týchto dohodách je pre členov Svetovej obchodnej organizácie
dobrovoľná. Z tohto dôvodu sú viacstranné obchodné dohody záväzné iba pre
členov, ktorí ich prijali.

Účelom Svetovej obchodnej organizácie je uľahčovať realizáciu, správu
a pôsobenie mnohostranných a viacstranných obchodných dohôd, uplatňuje
Dohovor o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov, spravuje mechanizmus
preskúmavania

obchodnej

politiky,

spolupracuje

s medzinárodnými

organizáciami ako sú Medzinárodný menový fond či Medzinárodná banka pre
obnovu a rozvoj.
Organizácia je otvorená na pristúpenie ktorémukoľvek štátu alebo
colnému územiu s právomocou autonómne vykonávať zahraničnú obchodnú
politiku. Podmienkou pristúpenia nového člena je, že ostatní členovia WTO
s pristúpením súhlasia.
Uchádzač o pristúpenie v prvej fáze prístupového procesu musí poskytnúť
informácie o všetkých aspektoch jeho obchodnej a hospodárskej politiky, ktoré by

Dohoda o poľnohospodárstve, Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení,
Dohoda o textile a odevoch, Dohoda o technických prekážkach obchodu, Dohoda o obchodných
aspektoch investičných opatrení, Dohoda o uplatňovaní článku VI Všeobecnej dohody o clách
a obchode 1994, Dohoda o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994,
Dohoda o kontrole pred odoslaním, Dohoda o pravidlách pôvodu, Dohoda o dovoznom licenčnom
konaní, Dohoda o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, Dohoda o ochranných opatreniach.
78
Dohoda o obchode s civilnými lietadlami, Medzinárodná dohoda o obchode s mliečnymi
výrobkami a Medzinárodná dohoda o obchode s hovädzím mäsom.
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mohli mať dopad na dohody uzatvárané v rámci WTO. Uchádzač poskytne tieto
informácie vo forme memoranda, ktoré potom preskúmava poverená pracovná
skupina otvorená pre všetky členské štáty.
Ak pracovná skupina vykonávajúca posudzovanie skonštatuje dostatočný
pokrok v oblasti uplatňovania princípov a obchodných politík, uchádzač zaháji
paralelne bilaterálne rokovania79 s jednotlivými členmi WTO. Tieto rokovania sa
týkajú colných sadzieb ako aj špecifických záväzkov týkajúcich sa prístupu na
trh a ďalších politík v oblasti tovarov a služieb.
Po skončení rokovaní a ukončení posudzovania, pracovná skupina
sfinalizuje podmienky pristúpenia. Tie sú sformalizované v správe, v protokole
o pristúpení a v zozname záväzkov (schedule of commitments) uchádzača.
Zoznam záväzkov predstavuje neoddeliteľnú súčasť GATT. Z tohto dôvodu
koncesie obsiahnuté v zozname záväzkov sú súčasťou podmienok zmluvy.80 Tieto
dokumenty sa predložia Konferencii ministrov. Za pristúpenie uchádzača musí
hlasovať dvojtretinová väčšina členov WTO.

Uchádzač nadobudnutím členstva vo Svetovej obchodnej organizácii
zároveň pristupuje k Zmluve o založení WTO a mnohostranným obchodným
dohodám, ktoré sú k nej pripojené. Pokiaľ ide o viacstranné zmluvy (medzi ktoré
patrí aj Dohoda o vládnom obstarávaní (2012), pristúpenie k nej je dobrovoľné
(nie automatické ako v prípade mnohostranných obchodných dohôd) a spravuje
sa konkrétnymi podmienkami upravenými v týchto zmluvách.

Obchodné vzťahy medzi jednotlivými krajinami sa potom realizujú
v rozsahu zoznamu záväzkov, ktoré krajiny ponúkli a podľa vyššie
špecifikovaných

princípov

medzinárodného

obchodu.

V porovnaní

s minulosťou, s rastúcou vzájomnou závislosťou globálnej ekonomiky sa členské
štáty čoraz viac podieľajú na presadzovaní pravidiel WTO, keďže „akákoľvek
odchýlka od dohodnutej rovnováhy práv a povinností je viac ako kedykoľvek
Rokovania sú dvojstranné z dôvodu, že rôzne krajiny majú rôzne obchodné záujmy a spoločné
rokovanie by bolo nekonštruktívne.
80
Report AB (WTO) vo veci EC – Computer Equipment, bod 84
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predtým spôsobilá ovplyvniť ich či už priamym alebo nepriamym spôsobom“.81
Vynucovanie práva sa preto realizuje dvojakým spôsobom – na vnútroštátnej
úrovni, kedy konajú a rozhodujú vnútroštátne súdy a na úrovni Svetovej
obchodnej organizácie.

Porušovanie

pravidiel

a povinností

vyplývajúcich

z uzavretých

obchodných dohôd v prípadoch, ak sa dotknutý členský štát domnieva, že bol
pozbavený alebo obmedzený na benefitoch vyplývajúcich priamo alebo nepriamo
z dohody GATT, GATS alebo TRIPS, alebo z ostatných mnohostranných
a viacstranných dohôd uvedených v Prílohách k Dohode je na úrovni WTO
oprávnený riešiť Orgán na urovnávanie sporov. Orgán na urovnávanie sporov
je oprávnený zriaďovať ad hoc poroty, prijímať správy (reporty) týchto porôt, ako
správy Odvolacieho orgánu, zabezpečuje dohľad nad vykonávaním rozhodnutí
a odporúčaní a schvaľuje pozastavenie koncesií a iných záväzkov obsiahnutých
v zozname záväzkov priložených k jednotlivým obchodným dohodám.82
Podľa článku 3:7 Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní
sporov (DSU) však členský štát pred tým, ako predloží vec Orgánu na urovnávanie
sporov, mal by zodpovedne posúdiť, či konanie podľa týchto pravidiel bude
účelné.
Pred tým, ako bude o veci rozhodovať porota, vykonajú sa medzi
zúčastnenými konzultácie, v rámci ktorých by sa dotknuté strany mali pokúsiť
dosiahnuť uspokojivé usporiadanie záležitosti (článok 4:5 DSU)
V prípade, ak sa medzi sporovými stranami nedosiahne vzájomne
prijateľné riešenie a Orgán na urovnávanie sporov vec pripustí na ďalšie konanie,
na žiadosť žalujúcej strany ustanoví 3-členná porotu (článok 6:1 DSU), ktorej
úlohou bude preskúmať záležitosť žalobcu s ohľadom na príslušné ustanovenia
dotknutej dohody a formulovať taký nález, ktorý pomôže Orgánu na urovnávanie
sporov pri vypracovaní odporúčania alebo rozhodnutia (článok 7:1 DSU).

Report Odvolacieho orgánu (WTO) zo dňa 9. septembra 1997 vo veci European Communities
– Regime for the importation, sale and distribution of bananas, WT/DS27/AB/R, DS27, bod
136. Dostupné na: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114889.pdf
(navštívené dňa 17. 5. 2020)
82
Článok I:2 DSU.
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V prípade, ak sporné strany nenájdu vzájomne uspokojivé riešenie, porota
predloží svoje nálezy v písomnej forme Orgánu na urovnávanie sporov. Správa
poroty obsahovať nálezy vo veci, uplatniteľnosť príslušných ustanovení a
základné odôvodnenie nálezov, rozhodnutí a odporúčaní. Ak dôjde k urovnaniu
záležitosti medzi spornými stranami, správa poroty bude obmedzená na krátky
opis prípadu a na konštatovanie, že sa dosiahlo riešenie (článok 12:7 DSU). Orgán
oprávnený na urovnávanie sporov report poroty príjme alebo môže jednomyseľne
rozhodnúť o jej neprijatí.
Rozhodnutia poroty sú preskúmateľné Odvolacím orgánom.83 V prípade,
ak porota alebo Odvolací orgán dospeje k záveru, že napadnuté opatrenie
členského štátu je nezlučiteľné s relevantnou dohodou, odporučí dotknutému
členovi, aby uviedol opatrenie do súladu s touto dohodou. Okrem týchto
odporúčaní

porota

alebo

Odvolací

orgán

môžu

navrhnúť

spôsoby,

prostredníctvom ktorých by príslušný člen mohol odporúčania uskutočniť. Porota
ani Odvolací orgán nemôžu vo svojich nálezoch a odporúčaniach rozšíriť alebo
obmedziť práva alebo záväzky vyplývajúce z uvedených dohôd.
Na záver možno zhrnúť, že prvoradým cieľom

mechanizmu na

urovnávanie sporov je zabezpečiť, aby boli príslušné opatrenia odporujúce
ustanoveniam ktorejkoľvek z vyššie uvedených obchodných dohôd, odstránené.
K ustanoveniu o vyrovnaní by sa malo prikročiť len v prípade, ak okamžité
odstránenie opatrenia je neuskutočniteľné a len ako k dočasnému opatreniu na
obdobie, dokiaľ nebude opatrenie, ktoré je nezlučiteľné s uvedenou dohodou,
odstránené. Posledným krokom, ktorý tento dohovor poskytuje účastníkovi sporu
odvolávajúcemu sa na postupy urovnávania sporov, je možnosť pozastavenia
uplatňovania koncesií alebo iných záväzkov podľa

uvedených dohôd na

nediskriminačnom základe voči iným členom za predpokladu, že Orgán na
urovnávanie sporov udelí na to súhlas.

V súčasnosti je fungovanie a ďalšia budúcnosť Svetovej obchodnej
organizácie ohrozená prebiehajúcou krízou, spočívajúcou najmä v znefunkčnení
Bližšie k spôsobu vynucovania práva pozri Prílohu 2 (Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes) k Zmluve o založení WTO. Dokument je dostupný na:
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu.pdf
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donucovacích mechanizmov zo strany USA.84 45. Prezident USA pri rôznych
príležitostiach deklaroval, že režimu WTO už nedôveruje, keďže neháji záujmy
krajiny85 a preferuje organizáciu [amerických] obchodných zahraničných vzťahov
skôr bilaterálne, resp. regionálne. Vyriešenie tejto situácie preto do veľkej miery
závisí aj od zahranično-politickej orientácie novej americkej administratívy.86

ZHRNUTIE

Svetová obchodná organizácia ponúkla medzinárodnému spoločenstvu
právny priestor na zvýšenie jeho ekonomického blahobytu. Otváranie trhov sa
však ukázalo do istej miery ako dvojsečná zbraň – na jednej strane je rast
expandujúcich ekonomík a tomu úmerné zvyšovanie ich geopolitického vplyvu,
na druhej strane tomu korelujú obavy štátov importu zo straty sebestačnosti a rastu
závislosti na exportujúcich krajinách.
Kým v o vzťahu k menej a najmenej rozvinutých krajín rozvinuté štáty
uplatňujú asymetrický režim poskytovania výhod spočívajúci v upustení od
požiadaviek reciprocity, vyššie načrtnuté javy nespôsobujú vážnejšie problémy.
Avšak vzhľadom na odlišné fungovanie jednotlivých ekonomík a čoraz
väčšie presadzovanie národných záujmov najväčších štátov (napr. USA, Čína,
Rusko, Brazília), silnejú protekcionistické opatrenia brániace voľnému obchodu a
ďalšiemu rozvoju medzinárodného práva obchodu. Znefunkčnenie mechanizmu
riešenia sporov je len podčiarknutím aktuálnej vážnej situácie. Kríza WTO môže
spôsobiť

podstatné

narušenie

medzinárodných

obchodných

vzťahov

USA opakovane zablokovali voľbu členov Odvolacieho orgánu, ktorým uplynulo funkčné
obdobie. Aktuálne v Odvolacom orgáne zostal už iba 1 člen, a preto je neuznášania schopný.
Oficiálnym dôvodom uvádzaným americkou delegáciou by malo byť opakované prekračovanie
právomoci Odvolacím orgánom a tiež nedodržiavanie lehôt na rozhodovanie.
85
Napríklad podľa BBC prezident Trump uviedol, že: „WTO was set up "to benefit everybody but
us" Zdroj: https://www.bbc.com/news/business-50681431).
86
Dňa 14.12. 2020 volitelia jednotlivých štátov, potvrdili výsledky volieb z novembra 2020 a
zvolili za prezidenta USA víťaza volieb Joe Bidena. Hoci ku dňu písania tejto práce J. Biden ešte
úrad prezidenta nevykonával a postoj jeho administratívy k tejto otázke zatiaľ nebol prezentovaný,
je možné sa domnievať, že ako zástanca plurilateralizmu zachová minimálne status quo.
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a v konečnom dôsledku môže viesť aj zrušeniu existujúceho globálneho
obchodného poriadku. Za situácie, kedy globálne obchodné pravidlá nie sú
efektívne vynútiteľné, hrozí rozpad globálneho obchodného trhu.
Otvorenosť trhov v takomto extrémnom prípade zabezpečia regionálne
zoskupenia ako sú napríklad Európska únia, Európska zóna voľného obchodu,
Euroázijská

ekonomická

únia,

Kanadsko-americko-mexická

dohoda,

a novovytvorená zóna voľného obchodu RCEP alebo aj jednotlivé štáty
prostredníctvom uzavretých bilaterálnych alebo plurilaterálnych obchodných
dohôd.87 Jednotiacim prvkom v týchto prípadoch zostáva, že všetky regionálne
zoskupenia odkazujú vo svojich obchodných dohodách na vyššie uvedené
základné princípy medzinárodného obchodu podľa WTO.

Pokiaľ ide o trhy verejných zákaziek a medzinárodné verejné obstarávanie,
tieto by nemali byť dotknuté ani prípadným rozpadom WTO, keďže prípadné
odstúpenie88 členských štátov od Dohody o založení WTO bude mať za následok
ich automatické simultánne odstúpenie iba od mnohostranných obchodných
dohôd,89 nie však viacstranných. Ako už bolo uvedené v úvode tejto kapitoly,
režim medzinárodného verejného obstarávania spadá pod osobitnú právnu úpravu
obsiahnutú vo viacstrannej Dohode o verejnom obstarávaní (2012), ktorá síce je
uzavretá členmi WTO a v jej rámci, nie je však záväzná pre všetkých členov
WTO, ale iba pre signatárov tejto dohody, pre ktorých je účasť na tejto dohode
dobrovoľná (na rozdiel od mnohostranných zmlúv). Podmienky odstúpenia od

WTO v súčasnosti registruje 303 platných obchodných dohôd. Ich zoznam a obsah je dostupný
na: http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx (navštívené dňa 30. 5. 2020). Európska únia má
zo všetkých členov WTO v súčasnosti uzavretých najviac obchodných dohôd (až 46) rôzneho typu
– dohody o hospodárskom partnerstve (EPA), ktoré podporujú rozvoj obchodných partnerov
z afrických, karibských a tichomorských krajín, dohody o voľnom obchode (FTA, DCFTA),
ktoré umožňujú vzájomné otvorenie trhu s rozvinutými krajinami a rozvíjajúcimi sa ekonomikami
prostredníctvom preferenčného prístupu k trhom a napokon dohody o pridružení (AA), ktoré sú
podnetom pre širšie politické dohody. Pri uzatváraní obchodných dohôd, Európska únia odkazuje
na zásady Svetovej obchodnej organizácie
88
Podľa článku XV:1 Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie každý člen môže
odstúpiť od tejto dohody. Odstúpenie sa bude týkať súčasne tejto dohody, ako aj mnohostranných
obchodných dohôd a nadobudne platnosť po uplynutí 6 mesiacov odo dňa, keď generálny riaditeľ
WTO dostal písomné oznámenie o odstúpení.
89
T. j. tých, ktoré sú uvedené v Prílohe 1 Dohody o založení WTO a ktoré sú záväzné pre všetkých
členov WTO.
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Dohody o verejnom obstarávaní sa preto spravujú výlučne ustanoveniami tejto
osobitnej dohody.90

Fungovanie medzinárodných trhov verejných zákaziek by nemalo byť
ohrozené ani nefunkčnosťou Odvolacieho orgánu WTO, keďže spory týkajúce sa
verejného obstarávania podľa GPA (2012) môžu byť prerokovávané aj pred
vnútroštátnymi orgánmi. Tým sa zároveň zvýrazňuje požiadavka na väčšie
zapojenie členských štátov do systému presadzovania práva medzinárodného
obchodu a špecifických dohôd prijatých v jeho rámci. Negatívnym dôsledkom
však môže byť zníženie transparentnosti a prístupu k informáciám o jednotlivých
rozhodnutiach, nehovoriac o možnej implicitnej motivácii vnútroštátnych súdov
rozhodovať takéto spory v prospech „svojej“ krajiny.

V závislosti od prístupu jednotlivých členských štátov k otvorenosti trhov,
trhy verejných zákaziek zostávajú i naďalej otvorené viac (neoliberalistický
prístup) alebo menej (neomerkantilistický prístup) podnikateľom z ostatných
členských krajín.

Predmetom ďalšieho výskumu preto bude analýza stavu liberalizácie
trhov verejných zákaziek a harmonizácie pravidiel verejného obstarávania
s medzinárodným

prvkom

a export

všeobecných

princípov

verejného

obstarávania do právnych poriadkov zmluvných strán obchodných dohôd.

Podľa článku XV:2 Dohody o založení WTO odstúpenie od viacstrannej obchodnej dohody sa
bude riadiť ustanoveniami takej dohody.
90
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2. VŠEOBECNÁ DOHODA O CLÁCH A OBCHODE (1947)

Verejné obstarávanie sa dostalo do pozornosti medzinárodného
spoločenstva už v 70. rokoch 20. storočia v rámci Tokijského (siedmeho) kola
mnohostranných obchodných rokovaní konferencie GATT 1947,91 kedy bola
prijatá Dohoda o verejnom obstarávaní (1979),92 neskôr zmenená a doplnená
Protokolom o zmenách (1987).93 Týmto dokumentom sa vytvoril medzinárodný
právny rámec vo vzťahu k verejnému obstarávaniu, pričom verejné obstarávanie
bolo v Preambule dohody identifikované ako prostriedok na dosiahnutie väčšej
liberalizácie a rozšírenie svetového obchodu.
Dohoda sa vzťahovala na všetky otázky spojené s verejným obstarávaním
tovarov realizovaným účastníkmi dohody (ich orgánmi a agentúrami), ktoré
dosiahli prahovú hodnotu najmenej 130 000 SDR.9495
Podľa článku V Dohody sa pri verejnom obstarávaní využívali postupy
otvorenej súťaže (open tendering procedure), užšej súťaže (selected tendering
procedure) alebo priame zadanie (single tendering procedure) a to tak, aby bol
zabezpečený účel verejného obstarávania.

Tzv. Tokyo Round prestavovalo mnohostranné obchodné rokovania účastníckych krajín GATT,
ktorých cieľom bolo odstránenie alebo aspoň dosiahnutie zníženia netarifných prekážok obchodu,
resp. ich negatívnych účinkov vyučujúcich alebo obmedzujúcich obchod a podradenie
uplatňovania týchto opatrení režimu medzinárodného práva.
92
Dokument „Agreement on Government Procurement (Tokyo Round Government Procurement
Code)“ bol podpísaný 12. apríla 1979 a do platnosti vstúpil v januári 1981. Stranami dohody boli
Rakúsko, Kanada, Európske hospodárske spoločenstvo a jeho 12 členských štátov, Fínsko,
Hongkong, Izrael, Japonsko, Nórsko, Singapur, Švédsko, Švajčiarsko, USA. Text dokumentu je
dostupný na: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tokyo_gpr_e.pdf (navštívené dňa
7.5.2020)
93
Protocol of Amendments to 1979 Code (1987), nadobudol účinnosť vo februári 1988.
Revidovaný
text
Dohody
o verejnom
obstarávaní
je
dostupný
na:
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gpa_rev_text_1988_e.pdf
(navštívené
dňa
7.5.2020)
94
Podľa článku I sa táto dohoda aplikovala na (a) akékoľvek právo, reguláciu a postupy týkajúce
sa obstarávania tovarov prostredníctvom takých postupov, ako sú nákup alebo prenájom, lízing,
splátkový predaj s možnosťou nákupu či bez neho obstarávajúcimi entitami podliehajúcimi tejto
Dohode. To zahŕňa i služby súvisiace s dodávkou tovarov, ak hodnota týchto vedľajších služieb
nepresahuje hodnotu samotných tovarov, ale nie zmluvy o službách ako také; (b) akúkoľvek
verejnú zákazku v hodnote 130 000 SDR alebo vyššiu.
95
SDR z ang. Special Drawing Rights predstavuje účtovnú jednotku Medzinárodného menového
fondu a niektorých ďalších medzinárodných organizácií. Jej hodnota je tvorená tzv. košom mien,
ktorými sú v súčasnosti USD, EUR, CNY, JPY, GBP.
91
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Technologický rozvoj v dobe platnosti tejto zmluvy neumožňoval pri
obstarávaní využívať elektronické obstarávacie systémy, uchádzači svoje ponuky
predkladali osobne, poštou alebo v kombinácii s telefaxom.
Rovnako sa nevyužívali spoločné obstarávacie slovníky, ktoré by
prostredníctvom kódového jazyka zjednodušili obstarávanie tovarov.
Tieto dve avizované oblasti preto nie sú predmetom skúmania v prípade
Dohody o verejnom obstarávaní (1979) a analýza je zameraná len na princípy
verejného obstarávania a účinnosť mechanizmov na riešenie sporov.
Uvedenie dohody do praxe a jej vykonávanie zabezpečoval Výbor pre
verejné obstarávanie (Committee on Government Procurement). Výsledkom
jeho činnosti bolo aj vydanie Praktickej príručky (1989)96 Sekretariátom GATT
1947,

ktorá

relevantným

spôsobom

informovala

účastníkov

dohody

o obchodných reáliách97 ostatných strán. Tým sa podstatne zjednodušilo
dosiahnutie hlavného cieľa dohody – otvorenie trhov verejných zákaziek
medzinárodným dodávateľom.

2.1 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Dohoda o verejnom obstarávaní (1979) výslovne odkazuje na dva
princípy:
-

princíp národného zaobchádzania a nediskriminácie,

-

princíp transparentnosti.

Po preštudovaní dokumentu je však z textu dohody možné abstrahovať i ďalšie
princípy, typické pre moderné verejné obstarávanie:
96

Practical Guide to the GATT Agreement on Government Procurement. Revised. (1989).
dostupné na: https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91410008.pdf (navštívené dňa
7.5.2020)
97
Poskytovala informácie o legislatíve členského štátu, spôsobe ako sa k nej dostať, o mieste, kde
boli zverejňované oznámenia o tendroch, zoznamoch kvalifikovaných dodávateľov, o autorite
kompetentnej na vykonávanie tejto dohody, o informačnom mieste pre dodávateľov, o opravných
prostriedkoch dostupných pre dodávateľov, výnimkách uplatňujúcich sa v jednotlivých členských
štátoch, technickej asistencii, štatistikách, publikáciách. Príručka obsahovala tiež zoznam
vnútroštátnych subjektov, na ktoré sa uplatňovali pravidlá Dohody, spolu s ich kompetenciami
a kontaktnými údajmi, kvalifikačné podmienky záujemcov o tender, informáciu o najčastejšie
používanom spôsobe obstarávania a o spôsobe informovania dodávateľa o vyhodnotení jeho
ponuky.
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-

princíp primeranosti; a

-

princíp rovnakého zaobchádzania.

Základným predpokladom na dosiahnutie liberalizácie trhu verejných
zákaziek

bolo

ukotvenie

nediskriminácie98

jej

princípu

účastníkmi:

národného

„Zohľadňujúc

zaobchádzania
akúkoľvek

a

legislatívu,

regulácie, postupy a praktiky týkajúce sa verejného obstarávania spadajúce do
pôsobnosti tejto Dohody, strany sú povinné okamžite a bezpodmienečne poskytnúť
tovarom a dodávateľom z iných strán tejto dohody, ponúkajúcim produkty
pochádzajúce z colných území (vrátane zón voľného obchodu) strán tejto dohody,
zaobchádzanie rovnako priaznivé, ako sa uplatňuje na (a) domáce produkty
a dodávateľov; a (b) produkty a dodávateľov iných strán tejto Dohody.
Zohľadňujúc akúkoľvek legislatívu, regulácie, postupy a praktiky týkajúce sa
verejného obstarávania spadajúce do pôsobnosti tejto Dohody, strany sú povinné
zabezpečiť že ich entity (pozn. subjekty realizujúce verejné obstarávanie) nebudú
zaobchádzať s lokálne etablovaným dodávateľom menej priaznivo ako s iným
lokálne etablovaným dodávateľom z dôvodu jeho zahraničnej príslušnosti alebo
vlastníctva; a (b) nebudú ich diskriminovať voči domácim dodávateľom z dôvodu,
že dodávaný tovar pochádza z inej krajiny, a to za podmienky, že krajina pôvodu
je niektorou zo strán tejto dohody.99 S ohľadom na technické špecifikácie, dohoda
vyžadovala od strán, aby v prípadoch medzinárodného obchodu nezavádzali ani
neuplatňovali žiadne prekážky, ktoré by ho sťažovali. V tejto súvislosti dohoda
zdôrazňovala, že obstarávacie entity by sa mali zamerať skôr na výkon ako dizajn,
pričom by mali byť založené na medzinárodných technických štandardoch,
národných technických reguláciách a uznaných národných štandardoch (článok
IV). Zakazovala sa diskriminácia dodávateľov v rámci kvalifikačných postupov
na získanie zákazky a pri preukazovaní osobnej spôsobilosti.

Okrem

zákazu

diskriminácie

dohoda

odkazuje

aj

na

princíp

transparentnosti. Ten je explicitne vyjadrený v Preambule požiadavkou na
Výnimky z tohto princípu sa vzťahovali na rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny, pri ktorých
dohoda predvídala možnosť uplatnenia preferenčného prístupu.
99
Článok II ods. 1 a 2 Dohody o verejnom obstarávaní v revidovanom znení (1988).
98
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transparentnú legislatívu, regulácie, procesy a postupy verejného obstarávania.
V článku VI (2) je táto požiadavka konkretizovaná povinnosťou zmluvných strán
bezodkladne uverejniť (na mieste dohodnutom v Prílohe IV) každý právny
predpis súdne rozhodnutie, správne rozhodnutie so všeobecnou pôsobnosťou
a akékoľvek konanie (vrátane štandardných zmluvných dojednaní) týkajúce sa
verejného obstarávania, a to spôsobom, aby sa ostatné zmluvné strany
a dodávatelia mohli s nimi oboznámiť. Zmluvné strany boli zároveň povinné
vysvetliť na žiadosť inej zmluvnej strany ich procesy verejného obstarávania. Táto
povinnosť sa tiež priamo vzťahovala na obstarávajúce autority a dodávateľov
pochádzajúcich z krajiny inej zmluvnej strany. Požiadavka transparentnosti sa
uplatňuje aj v súvislosti s oznamovaním jednotlivých verejných obstarávaní
(musia byť zverejnené aj v niektorom oficiálnom jazyku GATT) a procesom
otvárania ponúk (uchádzači alebo nezávislí svedkovia smú byť pri tomto úkone
prítomní100).

Princíp proporcionality je vyjadrený napríklad v podobe povinnosti
verejného obstarávateľa stanoviť primerané lehoty na preukázanie jednotlivých
kvalifikačných podmienok pre zahraničných uchádzačov.101 Akákoľvek lehota
mala byť primeraná tomu, aby ako domáci, tak aj zahraniční dodávatelia mali
možnosť pripraviť a predložiť svoje ponuky pred uzavretím obstarávacieho
procesu.102 Pri posudzovaní dĺžky lehoty by obstarávajúce autority mali zohľadniť
o. i. komplexnosť plánovaného obstarávania, rozsah očakávaných subdodávok
a bežný čas potrebný na to, aby zahraniční uchádzači mohli včas poštou doručiť
svoje ponuky.103

Podľa ods. 15 cit. ust. všetky ponuky predložené v otvorených alebo selektívnych obstarávacích
procesoch musia byť prijaté a otvorené postupmi a za podmienok garantujúcich regulárnosť
otvárania rovnako ako dostupnosť informácií z tohto otvárania. Proces prijímania a otvárania
ponúk musí byť tiež konzistentný s ustanoveniami o národnom zaobchádzaní a zákaze
diskriminácie. S cieľom dosiahnuť tento výsledok a v spojení s otvorenými obstarávacími
procesmi, obstarávajúce autority musia prijať predpisy umožňujúce otvárať ponuky v prítomnosti
uchádzačov alebo ich zástupcov alebo v prítomnosti vhodných nestranných svedkov nespojených
s prebiehajúcim procesom verejného obstarávania. Správa o otváraní ponúk musí byť vyhotovená
písomne.
101
Článok V ods. 2 písm. a) Dohody o verejnom obstarávaní v revidovanom znení (1988).
102
Článok V ods. 15 Dohody o verejnom obstarávaní v revidovanom znení (1988).
103
Článok V ods. 10 Dohody o verejnom obstarávaní v revidovanom znení (1988).
100
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Princíp rovnakého zaobchádzania sa dá identifikovať v článku V ods.
14 písm. c), ktorý ukladá obstarávajúcim autoritám povinnosť rýchlej odpovede
na akúkoľvek odôvodnenú žiadosť o informácie predloženú uchádzačom
zúčastneným na obstarávacom procese, a to za podmienky, že takáto informácia
nezvýhodní tohto uchádzača voči jeho súťažiteľom v procese získania
obstarávaného kontraktu.

2.2 MECHANIZMY RIEŠENIA SPOROV

Dohoda

o verejnom

obstarávaní

v Preambule

potvrdila

„potrebu

zavedenia medzinárodných postupov pri dohľade a urovnávaní sporov s cieľom
zabezpečiť spravodlivé, rýchle a efektívne presadzovanie medzinárodných
pravidiel o verejnom obstarávaní“. Dosiahnutie tohto cieľa bolo možné riešiť
dvojakým spôsobom, a to buď na vnútroštátnej úrovni alebo na medzinárodnej
úrovni.
Pokiaľ ide o vnútroštátny mechanizmus riešenia sporov, dohoda ukladala
zmluvným stranám povinnosť zabezpečiť pre dodávateľov vo verejnom
obstarávaní účinný prostriedok nápravy104. Ten mal spočívať najmä v dostupnosti
procesov na prejednanie a preskúmanie sťažností vyvstávajúcich v súvislosti
s ktoroukoľvek fázou verejného obstarávania. Prípadné spory tak zahraniční
dodávatelia mali možnosť riešiť vo vnútroštátnych konaniach.
Spory, ktoré vznikli medzi stranami v súvislosti s uplatňovaním dohody na
medzinárodnej úrovni, riešil Výbor pre verejné obstarávanie.105 V prvej fáze sa
zmluvné strany snažili situáciu vyriešiť v rámci vzájomných konzultácií. Ak tento
proces nebol úspešný, na žiadosť ktorejkoľvek dotknutej strany zasadol Výbor pre
verejné obstarávanie s cieľom nájsť vzájomne uspokojivé riešenie. Keď nebola
úspešná ani táto fáza rokovaní a zmluvné strany nenašli riešenie do troch
Článok VI ods. 6 Dohody o verejnom obstarávaní v revidovanom znení (1988).
Výbor pre verejné obstarávanie sa skladal zo zástupcov všetkých zmluvných strán. Viedli ho
volení predseda a podpredseda. Výbor sa stretával najmenej jedenkrát ročne za účelom
prerokovania rôznych otázok týkajúcich sa uplatňovania tejto dohody.
104
105
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mesiacov od začatia mediácie, Výbor na žiadosť niektorej z dotknutých strán
ustanovil ad hoc panel, prípadne aj pracovnú skupinu.
Úlohou ustanovených panelov bolo preskúmať spornú záležitosť,
prejednať vec so stranami sporu s cieľom nájsť vzájomne uspokojivé riešenie,
alebo vypracovať report pre Výbor pre verejné obstarávanie, ktorý v tejto veci
zhrnie skutkový stav a vydá odporúčanie106 alebo rozhodne o prijatí vhodného
opatrenia. Nerešpektovanie rozhodnutia Výboru mohlo byť sankcionované
pozastavením uplatňovania dohody (výhod z nej vyplývajúcich) na túto zmluvnú
stranu.
Z hľadiska účinnosti tohto mechanizmu je však nutné poznamenať, že
existujú iba dve správy (reporty) panelu, ktoré sa týkali verejného obstarávania.

V prípade Sonar Mapping System107 išlo o spor medzi Európskym
spoločenstvom108 a USA týkajúci sa obstarávania sonarového mapovacieho
systému americkou Národnou vedeckou nadáciou (NSF).109 NSF ako
obstarávajúca autorita podliehala vláde a bola zodpovedná za správu
a financovanie antarktického výskumu. V rámci tohto výskumu NSF dlhodobo
obstarávala viacročné zmluvy so súkromnými dodávateľmi na poskytovanie
výskumných antarktických služieb. Spornou sa stala zákazka vysúťažená
spoločnosťou ASA, predmetom ktorej bola široká škála logistických a iných
podporných služieb pre výskumný program a obstarávanie produktov potrebných
na jej plnenie – medzi nimi aj sonarový mapovací systém, prostredníctvom
ktorého plnila obstarané služby, ktorý však do vlastníctva nadobudla priamo NSF.

Akékoľvek odporúčanie výboru malo sledovať účel Dohody a ciele definované v Preambule
Report Panelu zo dňa 23. apríla 1992 vo veci United States – Procurement of a Sonar Mapping
System, GPR.DS1/R,
108
Pozn. v r. 1992, t. j. v čase konania panelu Európska únia ešte nemala právnu subjektivitu,
právnu subjektivitu malo Európske spoločenstvo.
109
Európske spoločenstvo tvrdilo, že obstarávanie sonarového mapovacieho systému spadá do
rozsahu pôsobnosti tejto dohody, pretože išlo o nákup tovaru v hodnote vyššej ako bola prahová
hodnota, a to entitou, na ktorú sa vzťahovala povinnosť postupovať podľa tejto dohody.
Skutočnosť, že tento systém sa obstarával subdodávateľsky a navyše v rámci hlavnej zákazky,
ktorou bola dodávka na služby, Spoločenstvo nepovažovalo za relevantnú. Spoločenstvo okrem
toho namietalo použitie klauzuly „Buy American“109 zo strany verejného obstarávateľa, čo malo
za následok vylúčenie potenciálnych zahraničných dodávateľov (a teda predstavovalo porušenie
článku II:1 Dohody). USA argumentovalo najmä vylúčením zmlúv o službách ako takých
z pôsobnosti Dohody o verejnom obstarávaní (1979).
106
107
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Medzi stranami nebolo sporné, že obstaraná zmluva medzi NSF a ASA mala
povahu zmluvy na služby.
Predmetom posúdenia bolo, či na nákup tovaru (sonarového
mapovacieho systému), ktorého hodnota presiahla prahovú hodnotu pre použitie
Dohody o verejnom obstarávaní (1979) v rámci vysúťaženej uzavretej zmluvy
o službách (výskumné antarktické služby pre NSF) sa vzťahuje režim
verejného obstarávania podľa Dohody o verejnom obstarávaní (1979)110
alebo ide o výnimku, podľa ktorej sú dohody o službách ako také vyňaté
z pôsobnosti tejto dohody?
Panel v rámci vykonanej analýzy najprv skonštatoval (bod 4.5), že pojem
verejné obstarávanie nie je v Dohode legálne definovaný,111 a teda v rámci tejto
dohody má autonómny význam. Pre účely posúdenia, či určitá transakcia môže
byť považovaná za [verejné] obstarávanie v zmysle článku I:1(a) Dohody, musia
byť vo vzájomných súvislostiach kumulatívne posudzované tieto aspekty: platba
vládou, užívanie tovaru alebo požívanie úžitku z tovaru vládou, vlastníctvo
vlády a vládna kontrola nad získaním tovaru.112
Panel

zároveň interpretoval rozsah

vecnej

pôsobnosti dohody

extenzívnym spôsobom,113 kedy uviedol, že z aplikácie dohody sú síce vyňaté

Podľa článku I:1(a) Dohody o verejnom obstarávaní (1979) „Táto dohoda sa vzťahuje na
akýkoľvek zákon, právny predpis, postup a prax týkajúcu sa akéhokoľvek obstarávania výrobkov
prostredníctvom metód akými sú nákup, lízing, prenájom, kúpa na splátky, kúpa prenajatej veci
entitami spadajúcimi do pôsobnosti tejto Dohody. To zahŕňa aj služby súvisiace s dodávkou
tovarov, ak hodnota týchto vedľajších služieb nepresahuje hodnotu samotných výrobkov, ale nie
zmluvy o službách ako také.“
111
Článok I Dohody odkazuje na „akékoľvek obstarávanie výrobkov entitami spadajúcimi do
pôsobnosti Dohody.“ Panel v tejto súvislosti usúdil, že všetky metódy obstarávania uvedené
v tomto článku (nákup, lízing, prenájom, kúpa na splátky, kúpa prenajatej veci) sú prostriedkom
na použitie výrobku alebo získanie úžitku z použitia výrobku, preto pojem „obstarávanie“ by sa
mal chápať ako získanie takéhoto používania alebo úžitku. Keďže takéto „používanie“ sa má
dosiahnuť obstarávaním realizovaným entitou [verejným obstarávateľom] implikuje to záver, že
táto entita disponuje určitou formou kontroly nad získavaním produktu.
112
V tomto prípade mal Panel za preukázané, že platba za sonarový mapovací systém, hoci ho
kupovala spoločnosť ASA, pochádzala z verejných [vládnych] zdrojov (náklady ASA boli
refinancované vládnou nadáciou NSF). NSF nadobudla vlastníctvo k tomuto systému, a to dňom
jeho dodania (nikdy sa nestal majetkom spoločnosti ASA, ktorá ho objednala u subdodávateľa).
NSF bola zároveň užívateľom výhod obstaraného systému (Antarktický výskum a príprava máp
morského dna), ktorý bol nepochybne kúpený pre vládne účely a vláda je preto považovaná za
konečného užívateľa výhod systému. Okrem toho výber systému, hoci nákup realizovala
spoločnosť ASA, podliehal záverečnej kontrole NSF. Ďalšími indikátormi rozsahu vládnej
kontroly nad týmto obstarávaním bolo stanovenie množstva netechnických požiadaviek do
zmluvy, ktoré boli spôsobilé ovplyvniť konečný výber systému (napr. klauzula Buy American).
113
Bod 4.19 Reportu GPR.DS1/R
110
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tovary s hodnotou nižšou ako 130 000 SDR, avšak žiadna ďalšia trieda tovarov
z obstarávania vyňatá nie je. To znamená, že aj tovary obstarávané v rámci
existujúcej zmluvy na služby, ak presahujú prahovú hodnotu, musia byť obstarané
režimom verejného obstarávania konformným s Dohodou o verejnom obstarávaní
(1979).114
V danom prípade Panel posúdil, že vzhľadom na skutočnosť, že daný
systém prevyšoval prahovú hodnotu, jeho kúpnu cenu zaplatila vláda, ktorá
systém nadobudla do vlastníctva a využívala ho a s ohľadom na rozsah jej
kontroly, ktorú uplatnila pri obstarávaní tohto systému, nadobudnutie sonarového
mapovacieho systému je obstarávaním spadajúcim do pôsobnosti článku I:1(a)
prvej vety Dohody o verejnom obstarávaní (1979).115 Panel preto odporučil
Výboru pre verejné obstarávanie, aby požiadal USA o zosúladenie tohto
verejného obstarávania s pravidlami Dohody.
Report je významný najmä tým, že interpretoval pojem [verejné]
obstarávanie, určil jeho charakteristické aspekty a stanovil, že rozsah vecnej
pôsobnosti sa má vykladať extenzívne.

Prípad Trondheim116 sa týkal sporu medzi USA a Nórskom ohľadom
zákazky na dodávku systému elektronického výberu mýta v oblasti mesta
Trondheim. Zákazku získala priamym zadaním verejného obstarávateľa (Verejná
správa ciest) nórska spoločnosť Micro Design. USA namietali, že zo strany
Nórska došlo k porušeniu Dohody o verejnom obstarávaní (1979), keďže neboli
splnené podmienky článku V:16 (e)117 umožňujúce priame zadanie zákazky. USA
Panel v bode 4.22 Reportu GPR.DS1/R ešte podotkol, že NSF sa zverením povinnosti
spoločnosti ASA obstarať mapovací systém nemôže zbaviť povinností vyplývajúcich pre ňu z tejto
Dohody. Hoci neexistoval žiaden dôkaz, že by sa NSF snažila uniknúť týmto povinnostiam
úmyselnou právnou obštrukciou, nebezpečenstvo obídenia povinností podľa tejto dohody
prostredníctvom zmeny predmetu obstarávania a vylúčenia jej pôsobnosti je očividná.
115
Bod 4.13 Reportu GPR.DS1/R
116
GATT Panel Report – Norway – Procurement of Toll Collection Equipment of the City of
Trondheim,
GPR.DS2/R
zo
dňa
13.
mája
1992.
Dostupné
na:
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/91trondh.pdf (navštívené dňa 24. 5. 2020)
117
„Priamym zadaním je možné obstarávať v prípade, ak sa tento postup obstarávania nepoužíva
s cieľom zabrániť maximálnej možnej hospodárskej súťaži alebo spôsobom, ktorý by
predstavoval prostriedok diskriminácie zahraničných dodávateľov s v cieľom chrániť domácich
výrobcov,(...) ak subjekt obstaráva prototyp alebo prvotný produkt, ktorý je vyvinutý na žiadosť
verejného obstarávateľa v priebehu a v rámci konkrétnej zmluvy o výskume, experiment, štúdiu
alebo pôvodný vývoj.“
114
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mali za to, že v danom prípade obstarávaný systém výberu mýta nie je
prototypom, ale ide o hotový výrobok, ktorý mal byť obstarávaný súťažným
spôsobom. Nórsko tým podľa názoru USA porušilo princíp národného
zaobchádzania. V konaní sa USA domáhali vydania odporúčania panelu, aby
Nórsko s USA rokovalo o vzájomne uspokojivom riešení, pričom toto riešenie
malo zahŕňať aj dohodu o kompenzácii stratených príležitostí amerických
spoločností, ktoré by sa boli zapojili do predmetného verejného obstarávania, ak
by zákazka nebola zadaná priamo. Panel v danom prípade konštatoval (bod 4.11),
že Nórsku sa nepodarilo preukázať, že hlavným účelom bolo obstarávanie
prototypu ani výsledkov výskumu a vývoja, ale mal za to, že nórska Verejná
správa ciest ako verejný obstarávateľ obstarávala prevádzkovanie zariadení na
výber mýta ako súčasť fungujúceho systému mýtneho okruhu. Neboli preto
splnené podmienky na získanie zákazky priamym zadaním a Nórsko pri realizácii
tohto verejného obstarávania nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce mu
z Dohody o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na to panel ďalej konštatoval,
že Nórsko nesplnilo svoju povinnosť (vyplývajúcu z článku II:1) zaobchádzať s
dodávateľmi z ostatných krajín členov dohody nie menej priaznivo ako
s domácimi dodávateľmi. Panel preto prijal odporúčanie, aby Výbor vyzval
Nórsko na prijatie opatrení nevyhnutých na zabezpečenie, aby jeho obstarávajúce
autority vykonávali verejné obstarávanie v súlade so zisteniami panelu.
Zaujímavé je, ako sa panel vysporiadal s návrhom USA týkajúcim sa
kompenzácie. Panel návrh odporúčaní zo strany USA odmietol s odôvodnením,
že Spojenými štátmi uvádzané nesúladné konania sa udiali v minulosti a jediný
spôsob, ako by nórska Verejná správa ciest mohla zosúladiť svoj postup
s Dohodou o verejnom obstarávaní (1979) by predpokladal zrušenie tohto
verejného obstarávania a jeho opätovné vykonanie. Panel však takéto odporúčanie
nepovažoval za bežnú prax riešenia sporov v systéme GATT a odvolával sa na to,
že dohoda neobsahuje špecifické ustanovenie, ktoré by ho na takýto postup
oprávňovalo. Okrem toho mal panel za to, že v danom prípade by takého
odporúčanie mohlo byť neprimerané a nehospodárne a mohlo by zasiahnuť do
práv tretích osôb. Panel sa preto domnieval (bod 4.26), že by nebolo vhodné, aby
odporučilo Nórsku rokovať s USA o dosiahnutí vzájomne uspokojivého riešenia,
ktoré by zohľadňovalo stratené príležitosti. Záverom panel skonštatoval, že nič
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nebráni tomu, aby USA sa so svojou žiadosťou obrátili na Výbor alebo aby
pokračovali v rokovaniach s Nórskom mimo tohto mechanizmu riešenia sporov,
avšak za podmienky, že rokovanie o dosiahnutí vzájomne uspokojivého riešenia
bude konzistentné s touto dohodou a dohodami prijatými v rámci GATT.
Z hľadiska vymožiteľnosti práva využiteľnosť záverov jednotlivých
panelov pre sťažovateľa zostala minimálne sporná, ak nie nulová. Prínos tohto
prípadu možno vidieť aspoň v tom, že interpretoval podmienky priameho
zadávania zákaziek v prípade obstarávania prototypov, alebo výsledkov
výskumu.118

ZHRNUTIE

Dohoda o verejnom obstarávaní (1979) prestavuje prvú modernú
mnohostrannú medzinárodnú zmluvu pre oblasť medzinárodného verejného
obstarávania, ktorej význam postupom času rástol. Tomu zodpovedalo aj
pristupovanie a nárast nových členov.
Z hľadiska obstarávacích princípov, okrem tých prevzatých zo Všeobecnej
dohody o clách a obchode (1947), t. j. princípu národného zaobchádzania
a princípu nediskriminácie, dohoda explicitne vyžadovala aj uplatňovanie
princípu transparentnosti a implicitne aj princíp proporcionality a princíp
rovnakého zaobchádzania. Hoci z preambuly je možné identifikovať aj
požiadavku na účinný prostriedok nápravy, mechanizmus riešenia sporov na
medzinárodnej úrovni sa aj vzhľadom na iba dve konania pred panelom javí ako
neúčinný.

118

Viď body 4.7-4.9 reportu GPR.DS2/R.
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Dohoda o verejnom obstarávaní (1979) platila až do r. 1996, kedy vstúpila
do platnosti „nová“ Dohoda o verejnom obstarávaní119 (1994), prijatá ako príloha
4 Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, ktorá ju nahradila.

Agreement on Government Procurement (1994). Dohoda bola podpísaná dňa 15. 4. 1994
v Marrakéši. Text dohody je dostupný na: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr94_e.pdf (navštívené dňa 7.5.2020)
119
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3. SVETOVÁ OBCHODNÁ ORGANIZÁCIA

Vznik Svetovej obchodnej organizácie sa dôležitým spôsobom dotkol aj
medzinárodného verejného obstarávania. V rámci Uruguajského (ôsmeho) kola
mnohostranných obchodných rokovaní sa popri rokovaniach o nových
obchodných dohodách paralelne rokovalo aj o novom právnom rámci pre verejné
obstarávanie.
Výsledkom tejto snahy bolo prijatie plurilaterálnej Dohody o verejnom
obstarávaní v roku 1994 (ďalej aj len „GPA (1994)“), ktorá sa ako Príloha č. 4
k Zmluve o založení Svetovej obchodnej organizácie stala integrálnou súčasťou
tejto zmluvy. GPA (1994) nahradila Dohodu o verejnom obstarávaní (1979)
prijatú

v rámci

Tokijského

kola

obchodných

rokovaní.

Keďže

nejde

o mnohostrannú zmluvu, GPA (1994) zaväzuje a zakladá práva iba tým členom
Svetovej obchodnej organizácie, ktorí ju prijali.120, 121
Zaujímavým faktom je, že už po dvoch rokoch od jej implementovania do
praxe, zmluvné strany zahájili rokovania o jej zmene. Tieto rokovania vyvrcholili
prijatím Protokolu o zmene Dohody o verejnom obstarávaní (1994) v marci 2012
(ďalej len „Revidovaná GPA (2012)“). Revidovaná GPA (2012)122 nadobudla
účinnosť 6. apríla 2014 a jej znenie predstavuje aktuálnu právnu úpravu verejného
obstarávania v rámci WTO. Predmetom analýzy je Revidovaná GPA (2012).

Aktuálne sú stranami GPA (1994) Arménsko, Austrália, Kanada, EÚ a jej 27 členských štátov
a Veľká Británia (do času uplynutia prechodného obdobia po Brexite), Hongkong, Island, Izrael,
Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Čierna Hora, Holandské zámorské územie
Aruba, Nový Zéland, Nórsko, Singapur, Švajčiarsko, Tajvan, Ukrajina a USA. Aktuálne
postavenie Spojeného kráľovstva upravuje Rozhodnutie Výboru pre verejné obstarávania č.
GPA/CD/2
z 28.
februára
2019.
Text
rozhodnutia
je
dostupný
na:
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm (navštívené dňa 7.5.2020)
121
GPA ostáva otvorená aj ostatným členom WTO. Podľa článku XXII ods. 4 však pristupujúci
štát musí preukázať, že jeho národná legislatíva týkajúca verejného obstarávania, administratívne
postupy a pravidlá, procesy a postupy uplatňované obstarávajúcimi entitami, sú konzistentné
s právnou úpravou a princípmi GPA. V súčasnosti sú otvorené prístupové rokovania s Čínou,
Ruskom, Albánskom, Gruzínskom, Jordánskom, Kazachstanom, Kirgizskom, Ománom,
Tadžikistanom, Spojeným Kráľovstvom (na čas po vystúpení z EÚ) a Brazíliou.
122
Text
Revidovanej
GPA
(2012)
je
dostupný
na:
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.pdf (navštívené dňa 7.5.2020)
120
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Medzi

základné

ciele

Revidovanej

GPA

(2012)

identifikované

v Preambule dokumentu, patrí:
▪

väčšia liberalizácia a expanzia medzinárodného obchodu, spolu so
zlepšením jeho právneho rámca;

▪

zákaz diskriminácie zahraničných tovarov, služieb a dodávateľov;

▪

integrita a predvídateľnosť systémov verejného obstarávania;

▪

transparentné procesy verejného obstarávania;

▪

predchádzanie konfliktom záujmov a korupčným praktikám a

▪

používanie elektronických prostriedkov obstarávania.

Dosiahnutie stanovených cieľov zároveň podporí dobrú správu vecí
verejných, účinné a hospodárne nakladanie s prostriedkami verejných zdrojov
a dosahovanie najlepšej hodnoty za peniaze v národných systémoch verejného
obstarávania. V porovnaní s jej predchodkyňou – Dohodou o verejnom
obstarávaní (1979) ide o dokument podstatne prepracovaný, reflektujúci na
prebiehajúci technologický rozvoj spojený s digitalizáciou trhu. Je však dôležité
poznamenať, že princípy a pravidlá stanovené v Revidovanej GPA (2012) nie sú
automaticky aplikované na všetky verejného obstarávania realizované zmluvnými
stranami.

Rozsah pôsobnosti Revidovanej GPA (2012) je daný rozsahom zoznamov
záväzkov (schedules of commitments), ktoré zmluvné strany jednotlivo
špecifikovali v Prílohe č. I k Revidovanej GPA (2012) ako i hodnotou verejného
obstarávania. Zoznam záväzkov zmluvných strán tvorí sedem dodatkov,123
v ktorých členské štáty presným spôsobom vymedzujú osobnú a vecnú pôsobnosť

Podľa článku II:4 GPA (1994) „všetky zmluvné strany sú povinné v dodatkoch k Prílohe č.
I špecifikovať nasledovné informácie: (a) v Dodatku č. 1: zoznam všetkých ústredných vládnych
entít, na ktoré sa uplatňuje obstarávanie podľa tejto dohody; (b) v Dodatku č. 2: zoznam subcentrálnych vládnych entít, na ktoré sa uplatňuje obstarávanie podľa tejto dohody; (c) v Dodatku
č. 3: ostatné entity, na ktoré sa uplatňuje obstarávanie podľa tejto dohody; (d) v Dodatku č. 4:
zoznam tovarov spadajúci do pôsobnosti tejto dohody; (e) v Dodatku č. 5: zoznam služieb iných
ako sú stavebné práce, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto dohody; (f) v Dodatku č. 6: zoznam
stavebných prác, ktoré spadajú do pôsobnosti tejto dohody; a (g) v Dodatku č. 7: akékoľvek
všeobecné informácie. Konkrétne zoznamy záväzkov jednotlivých zmluvných strán GPA (1994)
špecifikované v Dodatkoch 1-7 sú dostupné na: https://e-gpa.wto.org/en/Agreement/Latest
(navštívené dňa 26. 5. 2020)
123
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tejto dohody ako aj derogácie124 zo zákazu diskriminácie nad rámec výnimiek
uvedených v texte dohody.

Z hľadiska osobnej pôsobnosti Revidovaná GPA (2012) zavádza pojem
obstarávajúca entita (procuring entity) a rozširuje svoje pokrytie okrem
ústredných vládnych entít (central governemental entities) i na samosprávne
entity (sub-central government entities) a ostatné entity (other entities), ktoré
podľa vnútroštátnych právnych poriadkov zmluvných strán podliehajú povinnosti
nakupovať tovary, služby a stavebné práce formou verejného obstarávania.

Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa Revidovaná GPA (2012) vzťahuje nielen
na obstarávanie tovarov, ale aj služieb,125 do rozsahu ktorých spadajú aj stavebné
práce. Revidovaná GPA (2012) je však aplikovateľná iba na obstarávanie tovarov,
služieb a stavených prác, ktoré dosiahli ustanovenú minimálnu prahovú
hodnotu.126 Výška minimálnej prahovej hodnoty sa mení v závislosti od subjektu
verejného obstarávateľa (najnižšia je pri centrálnych vládnych entitách, najvyššia
pri iných entitách) ako aj v závislosti od zmluvnej strany a ňou prijatého zoznamu
záväzkov. Revidovaná GPA (2012) zároveň explicitne uvádza, obstaranie ktorých
tovarov a služieb nespadá do pôsobnosti tejto dohody.127

Tieto sú často uvedené vo všeobecných poznámkach obsiahnutých v rámci Dodatkov č. 7
a presahujú rámec obvyklých výnimiek, ako sú stanovené v článku III dohody (bezpečnostné
dôvody, ochrana verejnej morálky, verejného poriadku alebo bezpečnosti, ochrana života a zdravia
ľudí, zvierat a rastlín, ochrana duševného vlastníctva, obstarávanie tovarov a služieb vyrábaných
a poskytovaných osobami so zdravotným postihnutím, filantropickými inštitúciami alebo
výsledkov práce väzňov) . V skutočnosti práve takéto derogácie predstavujú prekážky liberalizácie
obchodu s verejnými zákazkami a sú prejavom protekcionistických opatrení štátu, ktoré odporujú
cieľom sledovaným GPA.
125
Právnym základom pre zahrnutie služieb do pôsobnosti GPA je Všeobecná dohoda o obchode
so službami (General Agreement on Trade in Services), ktorá bola prijatá na pôde WTO v roku
1994 s účinnosťou od januára 1995.
126
Aj v prípade GPA (2012) sú hodnoty finančných prahov určené v jednotke SDR ustanovenej
Medzinárodným menovým fondom. V tejto súvislosti je každá zmluvná strana povinná WTO
pravidelne notifikovať prahovú hodnotu pre obstarávané tovary a služby vyjadrenú v národnej
mene. Konkrétne prahové hodnoty jednotlivých zmluvných strán pre uplatňovanie GPA (2012)
možno nájsť tu: https://e-gpa.wto.org/en/ThresholdNotification/FrontPage (navštívené dňa 26. 5.
2020)
127
Viď článok II: 3 GPA (2012)
124
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Z hľadiska vymedzenia predmetu obstarávania, dohoda odkazuje
v prípade obstarávania stavebných prác na spoločný slovník obstarávania
obsiahnutý v Provisional Central Product Classification (CPC) 128 vydaný na
pôde OSN v roku 1991. Pokiaľ ide o označenie ostatných tovarov a služieb, tieto
sú špecifikované v prílohách, kde každá strana dohody deskriptívnym spôsobom
špecifikuje tovary a služby, pri ktorých umožňuje otvorený trhový prístup
ostatným stranám dohody. Referencia na harmonizovaný kódový slovník pojmov
však absentuje, čo celú úpravu značne zneprehľadňuje a v konečnom dôsledku
obstarávanie týchto komodít sťažuje. Interpretácia týchto zoznamov totiž
vyžaduje rozsiahle znalosti systémov verejného obstarávania a systémov vládnej
organizácie jednotlivých zmluvných strán, keďže jednotlivé pojmy môžu mať
u jednotlivých zmluvných strán odlišný význam. Pre riadne napĺňanie účelu
Revidovanej GPA (2012) je preto nevyhnutná transparentnosť a priame
poskytovanie všetkých relevantných informácií zo strany zúčastnených členských
štátov.

Postupy obstarávania môžu byť otvorené, selektívne (článok IX:4.a)
a za prísne stanovených podmienok je možné obstarávať aj priamym zadaním
(článok XIII). Novinkou v porovnaní s Dohodou o verejnom obstarávaní (1979)
je možnosť využitia rokovacích konaní (článok XII) a elektronickej aukcie
(článok XIV). V prípade, ak zmluvné strany využijú možnosť realizovať verejné
obstarávanie elektronicky, sú povinné zabezpečiť, aby sa verejné obstarávanie
vykonávalo pomocou takých informačných systémov, softvéru a systémov
šifrovania informácií, ktoré sú všeobecne dostupné a interoperabilné s inými
všeobecne dostupnými informačnými systémami. Zároveň sú povinné zabezpečiť
integritu žiadostí o účasť a predložených ponúk, potvrdenie času ich prijatia

Produktový slovník Provisional Central Product Classification bol publikovaný v r. 1991.
Tento dokument bol v roku 1998 nahradený novým slovníkom Central Product Classification
(CPC) Verzia 1.0. Ďalšie verzie boli CPC Verzia 1.2 (2002), CPC Verzia 2.0 (2008) a napokon
CPC
Verzia
2.1
z roku
2015
(dostupné
na:
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/cpcv21.pdf), ktorá predstavuje
aktuálny slovník pojmov vychádzajúci z harmonizovaného kódového označenia produktov – tzv.
Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Tento dokument je dostupný na:
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Descriptionand-Coding-Systems-HS (navštívené dňa 7.5.2020)
128
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a ochranu pred neoprávneným sprístupnením týchto dokumentov neoprávneným
osobám.

Potenciálni

dodávatelia

preukazujú

svoju

kvalifikáciu

na

nediskriminačnom základe. S cieľom zjednodušiť preukazovanie kvalifikačných
kritérií potencionálnymi dodávateľmi, dohoda umožňuje zmluvným stranám
vytvárať a viesť registre kvalifikovaných dodávateľov (článok IX). Za tým
účelom sú zmluvné strany povinné zabezpečiť, že minimalizujú rozdiely týkajúce
sa kvalifikačných procesov a registračných systémov.

Dohľad nad vykonávaním Revidovanej GPA (2012) vykonáva Výbor
pre verejné obstarávanie, zložený zo zástupcov všetkých zmluvných strán tejto
dohody. Výbor vedie zvolený predseda. Zasadá najmenej jedenkrát ročne, a to za
účelom prerokovania všeobecných záležitostí v súvislosti s uplatňovaním tejto
zmluvy. Medzi najdôležitejšie kompetencie Výboru pre verejné obstarávanie patrí
každoročné preskúmavanie implementácie a vykonávania Revidovanej GPA
(2012) a vyhodnocovanie dosiahnutého pokroku. Vo vzťahu k WTO výbor
pravidelne informuje Generálnu radu o svojej činnosti.129
Zasadnutí výboru sa môžu zúčastniť aj pozorovatelia, ktorými však môžu
byť len členovia WTO.

V súvislosti

s analyzovanými

otázkami

harmonizácie

právnych

poriadkov členských štátov GPA (2012), kľúčovým ustanovením je článok
XXII:4, ktorý ukladá všetkým zmluvným stranám, aby najneskôr ku dňu, kedy
táto

dohoda

nadobudla

účinnosť,

zosúladili

administratívne postupy, procesné postupy

svoje

a praktiky

právne

predpisy,

uplatňované ich

obstarávateľskými entitami s ustanoveniami tejto dohody.

Podľa článku IV:8 Dohody o založení WTO orgány uvedené vo viacstranných obchodných
dohodách budú vykonávať funkcie, ktoré im určujú tieto dohody a budú pôsobiť
v inštitucionálnom rámci WTO. Generálnu radu budú pravidelne informovať o svojej činnosti.
129
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3.1 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Revidovaná GPA (2012) výslovne vyžaduje dodržiavanie princípov
nediskriminácie a transparentnosti Implicitne však pri úprave niektorých
inštitútov môžeme identifikovať aj princíp proporcionality, princíp otvorenosti a
to spolu so zásadou uznania, princíp spravodlivej súťaže a princíp rovnakého
zaobchádzania.

Princíp nediskriminácie vyžaduje, aby každá zmluvná strana počas
verejného obstarávania spadajúceho do pôsobnosti GPA (2012) neuplatňovala na
tovary alebo služby s pôvodom v krajinách iných zmluvných strán, alebo na
dodávateľov tovarov a služieb pochádzajúcich z krajiny inej zmluvnej strany
menej priaznivé zaobchádzanie, ako poskytuje svojim domácim tovarom,
službám alebo ich dodávateľom.130

Pokiaľ ide o použitie princípu transparentnosti, obstarávajúca entita je
povinná vykonať verejné obstarávanie transparentným a nestranným spôsobom,
ktorý je konzistentný s obsahom a
Transparentnosť

sa

zabezpečuje

cieľmi
aj

široko

Revidovanej GPA (2012).131
koncipovanou

publikačnou

povinnosťou zmluvných strán. Tieto sú povinné bezodkladne zverejňovať všetky
právne predpisy, nariadenia, súdne rozhodnutia, všeobecne uplatniteľné správne
opatrenia, obvyklé zmluvné doložky vyplývajúce z právnych predpisov, ktoré sa
nachádzajú v oznámeniach alebo súťažných podkladoch, a to v oficiálne určenom
elektronickom alebo tlačenom médiu,132 ktoré je všeobecne dostupné širokej
Článok IV:1-2 Revidovanej GPA (2012)
Článok IV:4 Revidovanej GPA (2012)
132
Zoznam elektronických a tlačených médií, v ktorých obstarávajúce entity publikujú tieto
informácie sú zmluvné strany povinné uviesť v Prílohe č. II k Revidovanej GPA (2012). V Prílohe
č. III k Revidovanej GPA (2012) zmluvné strany špecifikujú zoznam elektronických a tlačených
médií, v ktorých sa v niektorom z oficiálnych jazykov WTO publikujú oznámenia o zamýšľaných
verejných obstarávaniach, predbežné oznámenia a oznámenia o verejných obstarávaniach
plánovaných v danom fiškálnom roku spolu s predpokladaným termínom; výzvy pre
potenciálnych dodávateľov, aby sa registrovali do zoznamov kvalifikovaných osôb vedených
v jednotlivých krajinách; viacúčelové zoznamy kvalifikovaných obstarávateľov, ktoré sa
v elektronickej podobe aktualizujú na ročnej báze; oznámenie o výbere víťaznej ponuky. Napokon
130
131
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verejnosti.133 Obstarávajúce entity potom zverejňujú informácie o uzavretí
zmluvy

s víťazným

uchádzačom

obsahujúce

minimálne

identifikáciu

obstarávajúcej entity a úspešného dodávateľa, popis predmetu obstarávania, jeho
hodnotu, dátum obstarávania a použitý postup obstarávania spolu s odôvodnením,
ak bol použitý niektorý z postupov selektívneho obstarávania. Dokumentáciu
z verejného obstarávania vrátane zabezpečenia elektronickej vystopovateľnosti
jednotlivých krokov (v prípade elektronickej aukcie) je obstarávajúca entita
povinná uchovávať najmenej 3 roky odo dňa uzavretia obstaranej zmluvy.

Princíp proporcionality je uplatňovaný najmä v súvislosti s nastaveniami
podmienok účasti. Podľa článku VIII:1 GPA (2012) obstarávajúca entita je
povinná obmedziť všetky podmienky účasti vo verejnom obstarávaní iba na tie,
ktoré sú nevyhnutné na preukázanie uchádzačových právnych, finančných,
obchodných a technických schopností na vykonanie zákazky v danom verejnom
obstarávaní. Potencionálnym dodávateľom sú obstarávajúce autority povinné
poskytnúť

dostatočný

čas

na

prípravu

relevantných

ponúk.

Princíp

proporcionality predpokladá aj prednostné použitie existujúcich medzinárodných
technických štandardov pred národnými a umožnenie ekvivalentných riešení
(zásada uznania) v prípadoch, ak technickú špecifikáciu nie je možné definovať
inak ako odkazom na konkrétnu ochrannú známku, patent, autorské právo, dizajn,
typ, krajinu pôvodu.

Princíp otvorenosti. Zmluvné strany a ich obstarávajúce entity môžu
obstarávať formou priameho zadávania zákaziek iba v taxatívne stanovených
prípadoch134 a za podmienky, že skutočným cieľom tohto postupu nie je vylúčenie
súťaže. Zmluvné strany nesmú pri verejných obstarávaniach uplatňovať také

v Prílohe IV k Revidovanej GPA (2012) zmluvné strany uvádzajú webové adresy alebo miesta,
kde publikujú svoje štatistiky týkajúce sa verejného obstarávania a oznámenia o víťazných
ponukách.
133
Článok VI Revidovanej GPA (2012).
134
Viď článok XIII Revidovanej GPA (2012)
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technické špecifikácie alebo postupy posudzovania zhody, ktoré by mali za cieľ
alebo za následok vytvorenie zbytočných prekážok pre medzinárodný obchod.135

Princíp spravodlivej súťaže v kombinácii s princípom rovnakého
zaobchádzania predpokladajú, že obstarávajúca entita nevyhľadá ani neprijme
poradenstvo týkajúce sa prípravy alebo aplikácie akýchkoľvek technických
špecifikácii od osoby, ktorá by mohla mať obchodný záujem v danom verejnom
obstarávaní, ak by malo negatívny dopad spočívajúci v bránení súťaže.136
V prípade, ak uchádzač vo verejnom obstarávaní vyžaduje od obstarávajúcej
entity informácie k súťažným podkladom, obstarávajúca entita ich musí
poskytnúť spôsobom, aby takému uchádzačovi nevznikla nesúťažná výhoda voči
jeho konkurentom.137 Okrem toho sú obstarávajúce entity povinné zaobchádzať
s predloženými súťažnými ponukami pri ich prijímaní, otváraní a nakladaní tak,
že bude zabezpečená spravodlivosť a nestrannosť obstarávajúceho procesu, ako
i utajenosť obsahu ponúk.138 Okrem toho obstarávajúca entita nesmie využiť
alternatívy, zrušiť obstarávanie ani upraviť

udeľované zákazky spôsobom,

ktorým by obchádzal svoje povinnosti vyplývajúce mu z Revidovanej GPA
(2012).139

Princíp integrity. Pri realizácii verejného obstarávania je obstarávajúca
entita povinná zabrániť konfliktu záujmov a vyhnúť sa korupčným praktikám.
Zmluvné strany ani ich obstarávajúce entity nesmú pri verejných obstarávaniach
podľa tejto dohody požadovať, prijať ani vynucovať si žiadne výhody.140

Článok X:1-4 Revidovanej GPA (2012)
Článok X:5 Revidovanej GPA (2012)
137
Článok X:10(c) Revidovanej GPA (2012)
138
Článok XV:1 Revidovanej GPA (2012)
139
Článok XV:7 Revidovanej GPA (2012)
140
Článok IV:4-6 Revidovanej GPA (2012).
135
136
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3.2 MECHANIZMUS RIEŠENIA SPOROV

Na riešenie sporov Revidovaná GPA (2012) stanovila dva voči sebe
nezávislé mechanizmy: preskúmavacie konanie na národnej úrovni podľa
národného práva zmluvnej strany, ktorej obstarávateľská entita realizuje verejné
obstarávanie (článok XVIII) a urovnanie sporov v režime WTO (článok XX).
Hoci Revidovaná GPA (2012) nezasahuje do režimu vnútroštátnych
konaní, zakotvuje minimálne procesné záruky, ktoré sú zmluvné strany v konaní
o preskúmanie porušenia tejto dohody povinné zabezpečiť. Zmluvné strany sú
predovšetkým povinné zabezpečiť dostupnosť procesu včasného, účinného,
transparentného a nediskriminačného administratívneho alebo súdneho
preskúmania, prostredníctvom ktorého dodávateľ môže namietať buď priame
porušenie Revidovanej GPA (2012) alebo nedodržanie opatrení, ktorými sa GPA
(2012) vykonáva. Pravidlá revíznych postupov musia existovať v písomnej
podobe a musia byť všeobecne dostupné.141 Lehoty na vykonanie úkonov majú
byť primerané a nie kratšie ako 10 dní. Na účely preskúmania sťažnosti
potenciálneho dodávateľa sú strany Revidovanej GPA (2012) povinné ustanoviť
nezávislú administratívnu alebo súdnu autoritu, pričom musí byť zabezpečená
dvojinštančnosť rozhodovania. Navyše všetky rozhodnutia revíznej autority,
ktorá nemá charakter súdu, musia byť preskúmateľné súdom alebo musia byť
zabezpečené minimálne tieto procedurálne záruky:
a. obstarávacia entita je povinná na sťažnosť odpovedať písomne, pričom je
povinná predložiť revíznej autorite všetky relevantné dokumenty;
b. účastníci konania majú právo byť vypočutí pred tým, ako je revíznou
autoritou vydané rozhodnutie o sťažnosti;
c. účastníci konania majú právo byť zastúpení a mať prístup ku všetkým
konaniam;
d. účastníci konania majú právo požadovať verejnosť konania a navrhovať
svedkov;

141

Článok XVIII:1 GPA (2012) je vyjadrením práva na účinnú súdnu ochranu.
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e. revízna autorita je povinná rozhodnutie alebo odporúčanie prijať včas a
v písomnej forme, pričom musí byť náležite odôvodnené.

Riešenie sporov na úrovní strán Revidovanej GPA (2012) sa spravuje už
skôr spomínaným Dohovorom o pravidlách a postupoch pri urovnávaní
sporov142 (DSU). Pri riešení sporov medzi stranami sa predpokladá postup formou
konzultácií alebo urovnania sporov. Tohto postupu sa môže domáhať každá
zmluvná strana, ktorá sa domnieva, že akákoľvek priama alebo nepriama výhoda,
ktorá pre ňu vyplýva z Revidovanej GPA (2012), je zrušená alebo ohrozená alebo
že dosiahnutie niektorého cieľa tejto dohody je brzdené opatrením, konaním alebo
nekonaním inej zmluvnej strany/strán.
Na riešenie sporov nie je vytvorený žiadny stály súd. Vyššie uvedeným
predpisom zmluvné strany WTO kreovali Orgán na urovnanie sporov, ktorého
úlohou je administrovať pravidlá a postupy, ako i vykonávať ustanovenia o
konzultáciách a urovnaniach sporov. Na tento účel je Orgán na urovnanie sporov
oprávnený vytvárať poroty, ktoré prejednávajú jednotlivé prípady. Okrem toho
Orgán na urovnanie sporov schvaľuje správy poroty a Odvolacieho orgánu
a dohliada na výkon rozhodnutí a odporúčaní a povoľuje dočasné pozastavenie
koncesií a iných záväzkov podľa Revidovanej GPA (2012).

Napriek tomu, že trh verejných zákaziek patrí z hľadiska objemu
a hodnoty transakcií medzi veľké trhy, v zozname prípadov, ktoré boli riešené
v režime urovnania sporov WTO je evidovaný iba jediný prípad, ktorý sa týka
verejného obstarávania podľa GPA (1994).143 Matsushita (2006, s. 305) v tejto
súvislosti uvádza, že dôvodmi mohli byť (iba) viacstranný charakter GPA (1994)
a dobrovoľnosť členstva v nej v kombinácii s relatívne nízkym počtom strán, ako

V zmysle článku XX:3 Revidovanej GPA (2012) sa DSU uplatňuje na konzultácie
a urovnávanie sporov vyplývajúcej z GPA (2012) s výnimkou toho, že bez ohľadu na článok 22:3
DSU žiadny spor vyplývajúci z tejto dohody nemá za následok pozastavenie úľav alebo povinností
vyplývajúcich z inej dohody uvedenej v Dodatku 1 k DSU.
143
Zoznam prípadov v rámci urovnania sporov a arbitráže zverejnený na webovej stránke Svetovej
obchodnej organizácie je
vyhotovený k dátumu 30. jún 2020 a je dostupný na:
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/tableofcases_e.pdf (navštívené dňa
10.10.2020)
142
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i nedostatočná publicita prípadov, ktoré riešili národné revízne orgány. Wolfe
(2013, s. 23) poukázal na to, že mnohým delegáciám chýba dostatočná právna
kapacita viesť konania, alebo že správy porôt a Odvolacieho orgánu majú len malý
vplyv nad rámec úzkej skupiny úradníkov a právnikov schopných porozumieť
komplexnú právnu problematiku.
Keďže existuje iba jediný prípad rozhodovaný na úrovni WTO, uvádzam
jeho stručnú analýzu:

Prípad Korean Inchon International Airport144 sa týkal sporu medzi USA
a Kóreou ohľadom verejného obstarávania na výstavbu medzinárodného letiska
v meste Inchon (ďalej len „IIA“) v Kórei v roku 1999. Predmetom sporu
iniciovaného USA bolo posúdenie, (i) či entity, ktoré sú zodpovedné za toto
verejné obstarávanie, sú považované za obstarávacie entity v zmysle GPA (1994);
(ii) či postupy obstarávania, ako ich nastavil kórejský verejný obstarávateľ boli
alebo neboli v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi z GPA (1994) a (iii) či tieto
postupy rušia alebo znižujú výhody pre USA vyplývajúce z tejto dohody.
Prvá položená otázka vznikla v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré
Kórea realizovala v čase od ohlásenia tohto projektu do času začatia realizácie
verejného obstarávania. Kým v čase ohlásenia projektu v r. 1992 entity
zodpovedajúce za obstaranie výstavby letiska boli

obstarávajúcimi entitami

v zmysle GPA (1994) a nachádzali sa v zozname predloženom Kóreou v Dodatku
č. 1 k Prílohe I k tejto dohode, v priebehu rokov došlo k legislatívnym
a organizačným zmenám, v dôsledku ktorých boli pôvodné obstarávacie entity
(Ministerstvo výstavby a dopravy) zrušené a nahradené novými (Kórejský
letiskový úrad (1991), Kórejský letiskový stavebný úrad (1994), Inchon
International Airport Corporation (1999). Podľa názoru Kórei nové subjekty,
ktoré zodpovedali za verejné obstarávanie výstavby letiska neboli považované za
obstarávaciu entitu, na ktorú sa má vzťahovať GPA (1994).

Správa Poroty (WTO) zo dňa 19. júna 2000 vo veci Korea – Measures Affecting Government
Procurement,
WT/DS163/R,
DSR
2000:VIII
Dostupné
na
:
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?DataSource=Cat&query=@Sym
bol=WT/DS163/R&Language=English&Context=ScriptedSearches&languageUIChanged=true
(navštívené dňa 10.5.2020)
144
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USA s takýmto právnym posúdením nesúhlasili a v rámci konania sa
domáhali určenia, že všetky (predtým vládne) subjekty zapojené do verejného
obstarávania projektu na výstavbu letiska IIA, majú byť považované za
obstarávacie entity v pôsobnosti GPA (1994) a že Kórea porušila ustanovenia
tejto dohody tým, že
(i)

nezaviedla účinné vnútroštátne revízne postupy, ktoré by zahraničným
dodávateľom umožnili napadnúť porušenia GPA (1994),

a tým, že títo verejní obstarávatelia
(ii)

stanovili na predloženie ponúk kratšie lehoty ako sú

dohodou

požadované 40-dňové lehoty;
(iii)

stanovili kvalifikačné kritériá požadujúce, aby zahraničný dodávateľ
preukázal licenciu, ktorej získanie je podmienené tým, že dodávateľ
realizoval výstavbu alebo nakupoval výrobné zariadenia v Kórei;

(iv)

stanovili požiadavky nútiace zahraničných dodávateľov k partnerstvu
s domácimi dodávateľmi.
V konaní strany predložili rozsiahle analýzy, prečo by kórejskí verejní

obstarávatelia výstavby letiska mali alebo nemali byť považovaní za
obstarávajúce entity podľa GPA (1994). Porota v tejto súvislosti rozhodla tak, že
(1) zoznamy entít predložených stranami v dodatkoch k Prílohe I tvoria súčasť
GPA (1994), a teda podliehajú pravidlám výkladu podľa Viedenského dohovoru
o zmluvnom práve145,146 (1969). V tejto súvislosti bolo relevantnou skutočnosťou,
že vo Všeobecných poznámkach tvoriacich Dodatok č. 7 k Prílohe I predloženej
Podľa článku 31 cit dohovoru „Zmluva sa musí vykladať dobromyseľne, v súlade s obvyklým
významom, ktorý sa dáva výrazom v zmluve v ich celkovej súvislosti, a takisto s prihliadnutím na
predmet a účel zmluvy. Na účely výkladu zmluvy sa okrem textu, včítane preambuly a príloh,
celkovou súvislosťou rozumie: a) každá dohoda vzťahujúca sa na zmluvu, ku ktorej došlo medzi
všetkými stranami v súvislosti s uzavretím zmluvy; b) každá listina vyhotovená jednou alebo
viacerými stranami v súvislosti s uzavretím zmluvy a prijatá ostatnými stranami ako listina
vzťahujúca sa na zmluvu. Spolu s celkovou súvislosťou bude sa brať zreteľ: a) na každú neskoršiu
dohodu týkajúcu sa výkladu zmluvy alebo vykonávania jej ustanovení, ku ktorej došlo medzi
stranami; b) na akúkoľvek neskoršiu prax pri vykonávaní zmluvy, ktorá založila dohodu strán
týkajúcu sa jej výkladu; c) na každé príslušné pravidlo medzinárodného práva použiteľné vo
vzťahoch medzi stranami. Výraz sa bude chápať v osobitnom zmysle, ak sa potvrdí, že to bolo
úmyslom strán.
146
Podľa článku 32 cit. dohovoru „Doplnkové prostriedky výkladu, včítane prípravných
materiálov na zmluve a okolností, za ktorých sa zmluva uzavrela, možno použiť buď pre
potvrdenie významu, ktorý vyplýva z použitia článku 31, alebo pre určenie významu, keď výklad
urobený podľa článku 31: (a) buď ponecháva význam nejednoznačným alebo nejasným; alebo (b)
vedie k výsledku, ktorý je zrejme protizmyselný alebo nerozumný. „
145

68

kórejskou stranou bolo uvedené, že pojem „ústredné vládne entity“ zahŕňa aj ich
podriadené lineárne organizácie, osobitné miestne správne orgány a pridružené
orgány, ako to stanovuje zákon o organizácii vlády Kórejskej republiky. Porota
v tejto súvislosti ustálila (bod 7.30), že aj Všeobecné poznámky sú spôsobilé
kvalifikovať subjekty ako entity v zmysle GPA a zhrnula (bod 7.71), že „...strany
[GPA] sa môžu na základe [vzájomných] rokovaní rozhodnúť, ktoré entity (a
obstarávania vykonávané týmito entitami) sú zahrnuté do ich zoznamov záväzkov
a do ktorého Dodatku [1-3] budú zahrnuté. Otázka [výkonu] kontroly alebo iných
dôkazov [o podradení pod „vládne“ orgány] nie je osobitne riešená v GPA. Preto
otázka, či strana môže využiť Všeobecné poznámky [Dodatok č. 7] na vylúčenie
entity, ktorá by sa inak javila byť zahrnutá v rámci koncesie obsiahnutej
v konkrétnom dodatku [1, 2, alebo 3] je práve tým druhom problému, ktorý sa
môže riešiť prostredníctvom poznámok.“
Po rozsiahlej analýze obsahu Dodatku č. 1 porota konštatovala, že hoci
[pôvodný verejný obstarávateľ] Ministerstvo výstavby a dopravy sa na zozname
ústredných vládnych entít v Dodatku č. 1 nachádzalo, Kórejský letiskový úrad ani
jeho právni nástupcovia sa na uvedených zoznamoch nenachádzajú (7.32) a nie je
možné ich ani považovať za podriadené lineárne organizácie (7.34), sub-centrálne
vládne entity (7.35) alebo ostatné entity (7.36). Kórejský letiskový úrad preto
nebol obstarávajúcou entitou v pôsobnosti GPA (1994), a z tohto dôvodu ani
projekt výstavby letiska IIA nespadal do pôsobnosti GPA. Porota preto
nepovažovala za potrebné vyjadrovať sa k tvrdeniam USA o porušení jej
ustanovení.
USA neuspeli ani pokiaľ ide o tvrdené zrušenie resp. zníženie výhod pre
USA, keďže USA nepreukázali, že vynaložili náležitú starostlivosť pri
rokovaniach s Kóreou o jej pristúpení ku GPA a neoverili si finálne znenie
Dodatkov 1-7 k Prílohe I predložených Kóreou ku GPA (na začiatku rokovaní toto
verejné obstarávanie a entity, ktorého ho zabezpečovali spadali do pôsobnosti
GPA, avšak neskôr to Kórea zmenila): „Hoci povinnosť preukázať
dobromyseľnosť a transparentnosť pri rokovaniach o GPA zaťažuje najmä
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ponúkajúcu stranu, nezbavuje to ostatných vyjednávacích partnerov povinnosti
náležitej starostlivosti overiť tieto ponuky čo najlepšie.“147
V závere správy (časť VIII) porota (s ohľadom na zistenia v časti VII)
rozhodla tak, že
„(i) entity, ktoré vykonávali obstarávanie projektu IIA nespadajú do
zoznamu Kóreou predloženého Dodatku I k GPA, a preto pokiaľ ide o ne, Kórea
nie je viazaná povinnosťami podľa GPA; a
(ii) USA nepreukázali že výhody, ktoré môžu odôvodnene očakávať podľa
GPA v dôsledku rokovaní o pristúpení Kórey ku GPA, boli zrušené alebo
obmedzené Kóreou prijatými opatreniami (bez ohľadu na to či v súlade alebo
v rozpore s GPA) v zmysle článku XXII:2 GPA“

Uvedené rozhodnutie považujem za formalistické a alibistické. Porota sa
v rámci svojej správy nezamerala na hĺbkový výklad GPA (1994) ale pristúpila
najmä k riešeniu inter partes za daných okolností. Hoci GPA (1994) volala po
väčšej liberalizácii a transparentnosti148 vo verejnom obstarávaní, porota
v podstate aprobovala vytváranie prekážok na trhu verejných zákaziek, keď
pripustila, že zmluvné strany môžu neprehľadným a netransparentným spôsobom
derogovať svoje zoznamy záväzkov jednoduchým vyhlásením obsiahnutým vo
vecne nepríslušnom dodatku [č. 7] k prílohe I ku GPA (1994).
Z môjho pohľadu porota nedostatočným spôsobom zhodnotila najmä
dobromyseľnosť a transparentnosť Kórey pri rokovaniach s USA. Dodatky
k Prílohe I ku GPA totiž predstavujú štandardný a obvyklý spôsob, ktorým strany
jednoznačne, transparentne a predvídateľne vymedzujú úplný rozsah koncesií
a záväzkov vrátane subjektov, na ktoré sa má GPA (1994) uplatňovať. Štruktúra
dodatkov je pritom vopred daná a účastníci obchodných vzťahov v rámci WTO
ich rešpektujú. Pokiaľ sú na určenie osobnej pôsobnosti GPA určené dodatky č. 1
– 3, subsumovanie výnimky do dodatku č. 7 určeného na akékoľvek všeobecné
147

Bod 7.125 reportu WT/DS163/R.
Okrem toho článok 3:2 DSU jednoznačne ustanovuje, že systém urovnávania sporov patrí
medzi základné prvky zabezpečovania transparentnosti mnohostranného obchodného systému.
Existujúce ustanovenia dohôd majú byť vykladané v súlade s obyčajovými pravidlami výkladu
medzinárodného práva verejného.
148
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informácie len ťažko možno odôvodniť dobrým úmyslom a snahou zachovať
prehľadný

systém

záväzkov.

Takýto

postup

naopak

vykazuje

znaky

protekcionistického vytvárania skrytých prekážok otvárania trhu s verejnými
zákazkami, čo je v rozpore s cieľom GPA (1994).

ZHRNUTIE

Revidovaná Dohoda o verejnom obstarávaní z r. 2012 výrazným spôsobom
modernizovala a rozšírila oblasti verejného obstarávania, a to nielen geograficky
ale aj vecne (o služby a stavebné práce). Svoje trhy verejných zákaziek si
v rozsahu zverejnených záväzkov podľa tejto dohody vzájomne otvorilo takmer
30% členov Svetovej obchodnej organizácie a ďalších 7 % je v prístupovom
procese. V tomto rozsahu zároveň došlo aj k harmonizácii minimálnych
štandardov verejného obstarávania, ako sú obsiahnuté v Revidovanej GPA
(2012).
Z hľadiska princípov dokument obsahuje najmä zásadu nediskriminácie
a transparentnosti, ale v texte dohody bolo možné identifikovať aj využitie
princípov

proporcionality,

otvorenosti,

hospodárskej

súťaže,

integrity

a rovnakého zaobchádzania.
Za dôležitý modernizačný prvok je možné považovať umožnenie realizácie
elektronických aukcií. Rozhodnutie, či táto forma elektronického verejného
obstarávania bude využitá je však dobrovoľné a zostáva v právomoci jednotlivých
zmluvných strán a ich obstarávajúcich entít. Tým sa zoslabujú pozitívne efekty
(transparentnosť, jednoduchšia dostupnosť pre domácich aj zahraničných
dodávateľov), ktoré mal tento postup verejného obstarávania priniesť.
Za slabé miesto systému je potrebné považovať absenciu obligatórneho
používania spoločného obstarávacieho slovníka na všetky komodity. Využívanie
spoločného obstarávajúceho slovníka na stavebné práce je síce potrebné oceniť,
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do budúcna je však žiadúce zaviesť obligatórne využívanie takýchto slovníkov aj
pre tovary a služby.
Za ďalšie negatívum je možné považovať slabú vynútiteľnosť dodržiavania
pravidiel dohody. Jediné rozhodnutie poroty, týkajúce sa porušenia povinností
GPA (1994) je totiž len ťažko možné považovať za benchmark akéhokoľvek
hodnotenia. V kontexte s dvoma predchádzajúcimi rozhodnutiami panelu v rámci
Dohody

o verejnom

obstarávaní

(1979)

však

možno

hovoriť

skôr

o formalistickom a alibistickom prístupe tohto orgánu, ktorý nesmeruje k cieľom
Dohody o verejnom obstarávaní (1994).
Z hľadiska posúdenia súladu obsahu jednotlivých princípov obstarávania
s tými, ako boli definované v úvode tejto kapitoly, je potrebné konštatovať, že
Dohoda o verejnom obstarávaní (2012) ich interpretuje v užšom rozsahu ako
OECD.
Hoci prítomnosť odporúčaní dobrej obstarávacej praxe (najmä možnosť
použitia elektronických foriem obstarávania, zvyšovanie transparentnosti) je
evidentná, k úplnej inkorporácii všetkých odporúčaní a princípov OECD do textu
GPA v znení jej Protokolu z roku 2012 nedošlo, ako to vyplýva aj z ilustračného
znázornenia v Tabuľke č.2.

x

x

elektronické VO

x

spoločný obstarávací slovník

x

riadna správa vecí verejných

rovnaké zaobchádzanie

x

zodpovednosť

proporcionalita

x

vyvažovanie

hospodárska súťaž

x

hospodárnosť

integrita

GPA (2012)

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

najlepšia hodnota za peniaze

Princípy
OECD

transparentnosť

Porovnanie prenosu princípov OECD do Revidovanej GPA (2012)

nediskriminácia

Tabuľka č. 2:

x* x*

Vysvetlivka: * znamená v obmedzenom rozsahu
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Z vyššie prezentovaných zistení je možné formulovať nasledovný
čiastkový záver:
I.

Hypotéza č. 1 (aktéri medzinárodných obchodných vzťahov sa
snažia dosiahnuť harmonizáciu svojich pravidiel verejného
obstarávania) sa nepotvrdila

II.

Hypotéza č. 2 (verejné obstarávanie je účinným prostriedkom
exportu

hodnôt

do

právnych

poriadkov

iných

aktérov

medzinárodného práva) sa nepotvrdila.
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4. EURÓPSKA ÚNIA
Európska únia (ďalej len „Únia“) je medzinárodnou organizáciou
integračného charakteru disponujúcou vlastnou právnou subjektivitou, vlastným
inštitucionálnym rámcom149 a vlastným právnym poriadkom.
Právne základy pre jej súčasné fungovanie sú zakotvené v Zmluve
o Európskej únii150 (ZEÚ) a v Zmluve o fungovaní Európskej únie151,152 (ZFEÚ).
Cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty153 a blaho svojich národov.154
Z hľadiska hospodárskych cieľov Únia vytvára vnútorný trh zahŕňajúci
priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru,
osôb, služieb a kapitálu. Pri svojej činnosti Únia disponuje právomocami, ktoré
na ňu preniesli jej členské štáty. Vďaka preneseným právomociam Únia vytvára
vlastný právny poriadok,155 ktorý je uplatniteľný na všetky členské štáty.
Oblasť verejného obstarávania je súčasťou vnútorného trhu, a preto podľa
článku 4 ZFEÚ ide o právomoc vykonávanú Úniou spoločne s členskými štátmi
Inštitúciami Únie sú Európsky parlament, Európska rada, Rada, Európska komisia, Súdny dvor
Európskej únie, Európska centrálna banka a Dvor audítorov.
150
Zmluva o Európskej únii bola podpísaná dňa 7. februára 1992. Konsolidované znenie
dokumentu
je
dostupné
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=celex:12016ME/TXT (navštívené dňa 8. 6. 2020).
151
Právnym predchodcom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2007) bola Zmluva o založení
Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957), ktorá sa Zmluvou o Európskej únii (1992)
premenovala na Zmluvu o Európskom spoločenstve (1992) a Lisabonskou zmluvou (2007) na
Zmluvu o fungovaní Európskej únie. Konsolidované znenie dokumentu je dostupné na: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b49701aa75ed71a1.0021.01/DOC_3&format=PDF (navštívené dňa 8. 6. 2020).
152
Podľa článku 1 ZEÚ únia je založená na Zmluve o Európskej únii a na Zmluve o fungovaní
Európskej únie. Tieto dve zmluvy majú rovnakú právnu silu. Únia nahrádza Európske
spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom.
153
Podľa článku 2 ZEÚ je únia založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody,
demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich
k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda
pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami
a mužmi.
154
Pre svojich občanov vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných
hraníc, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, podporuje hospodársku, sociálnu
a územnú súdržnosť, zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva.
155
Rozsudok Súdneho dvora (EÚ) č. 6/64 z 15. júla 1964 vo veci Flaminio Costa v E.N.E.L.,
ECLI:EU:C:1964:51: „Na rozdiel od bežných medzinárodných zmlúv si [Zmluva fungovaní
Európskej únie] vytvorila svoj vlastný právny poriadok. Nadobudnutím účinnosti Zmluvy sa tento
právny poriadok stal súčasťou právnych poriadkov členských štátov a je záväzný pre ich súdy.
Vytvorením [Únie] na dobu neurčitú s vlastnými inštitúciami, s vlastnou spôsobilosťou na práva
a povinnosti, spôsobilosťou na právne úkony a spôsobilosťou konať na medzinárodnej úrovni
a najmä reálnymi právomocami vyplývajúcimi z obmedzenia právomocí štátov alebo presunu
právomocí štátov na [Úniu], obmedzili tieto štáty, aj keď len v obmedzených oblastiach, svoje
zvrchované práva, a vytvorili tak systém práva uplatniteľný na ich štátnych príslušníkov a aj na ne
samotné.“
149
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v súlade s princípmi subsidiarity156 a proporcionality.157 To znamená, že ak Únia
v tejto oblasti prijme právne predpisy, musí to urobiť spôsobom, ktorý čo
najmenej zasahuje do suverenity členských štátov. Z tohto dôvodu sú najčastejšie
využívaným právnym nástrojom regulácie jednotlivých oblastí vnútorného trhu
smernice.158 Pre oblasť verejného obstarávania Únia vytvorila vlastný právny
rámec, daný najmä Smernicou o verejnom obstarávaní,159 Smernicou
o verejnom obstarávaní služieb vo verejnom záujme,160 Smernicou o udeľovaní
koncesií161 a Revíznou Smernicou,162 ktoré členské štáty transponovali do svojich
vnútroštátnych poriadkov.

Ako vyplýva z Preambule smernice o verejnom obstarávaní (bod 2), verejné
obstarávanie patrí medzi nástroje, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Medzi základné ciele verejného
obstarávania patrí čo najefektívnejšie využívanie verejných finančných
prostriedkov, uľahčenie účasti malých a stredných podnikov na verejných
obstarávaniach, podpora spoločných spoločenských cieľov, zabezpečenie právnej
istoty a inkorporácia ustálenej rozhodovacej praxe Súdneho dvora do pravidiel
verejného obstarávania. Okrem toho Súdny dvor Európskej únie (ďalej len
„SDEÚ“) pripomenul, že koordinácia postupov verejného obstarávania na úrovni
Únie za cieľ aj „odstránenie prekážok voľného pohybu tovarov a služieb, ktoré
môžu tieto postupy vytvoriť, a tým chrániť záujmy hospodárskych subjektov so

Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len
v takom rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo
dosiahnuť na ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo
účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.
157
Podľa zásady proporcionality neprekračuje obsah a forma činnosti Únie rámec toho, čo je
nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv.
158
Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok,
ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom.
159
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom
obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. L 094, 28.3.2014, s. 65)
160
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom
obstarávaní v odvetviach hodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb
a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. L 094, 28.3.2014, s. 243)
161
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií
(Ú. v. L 094, 28.3.2014, s. 1)
162
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci
verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. L 395, 30.12. 1989, s. 33)
156
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sídlom v jednom členskom štáte, ktoré si želajú ponúknuť svoje výrobky alebo
služby verejným obstarávateľom so sídlom v inom členskom štáte.“163

Pôsobnosť úniového práva verejného obstarávania je daná pri zákazkách,
ktoré dostatočne súvisia s fungovaním vnútorného trhu, t.j. sú hospodársky
zaujímavé aj pre potenciálnych dodávateľov usadených v inom členskom štáte,
ako je štát, v ktorom sa zákazky obstarávajú. Táto súvislosť s vnútorným trhom je
daná buď objektívnym kritériom - pri dosiahnutí minimálnych prahových
hodnôt164 alebo za splnenia podmienky, že predmetné zákazky predstavujú
nepochybný cezhraničný záujem.
Európska komisia (počnúc 30. júnom 2013) každé dva roky overuje, či
minimálne prahové hodnoty na dodávku stavebných prác, tovarov a služieb
zodpovedajú finančným limitom stanoveným v Revidovanej GPA. V prípade, ak
týmto limitom nezodpovedajú, Európska komisia prostredníctvom prijatia
delegovaného aktu zverejneného v Úradnom vestníku EÚ, zreviduje tieto limity
s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roku.165
Druhú podmienku a jej obsah zaviedol do praxe a interpretoval SDEÚ vo
svojich rozhodnutiach pri výklade stanovení článkov ZFEÚ o slobode
usadzovania a voľnom pohybe služieb, či pri výklade smerníc o verejnom
obstarávaní (napr. Tecnoedi Costrucioni: „zadávanie zákaziek, ktoré vzhľadom
na svoju hodnotu nepatria do pôsobnosti smerníc Únie týkajúcich sa koordinácie
postupov verejného obstarávania, podlieha aj napriek tomu základným pravidlám
a všeobecným zásadám vyplývajúcim zo Zmluvy o Fungovaní Európskej únie
a najmä zásadám rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe
štátnej príslušnosti, ako aj povinnosti transparentnosti, ktorá z toho vyplýva,
pokiaľ predmetné zákazky predstavujú nepochybný cezhraničný záujem.“166).
Pri posudzovaní nepochybného cezhraničného záujmu sa musia zohľadňovať
Rozsudok Súdneho dvora (EÚ) zo 6. júna 2019 vo veci P.M., N. G.d.M., P.V.d.S.
v Ministerraad, C-264/18, ECLI:EU:C:2019:472, bod 24
164
Aktuálne prahové hodnoty aplikovateľné na verejné obstarávanie podľa smerníc EÚ sú
dostupné
na:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/rulesimplementation/thresholds_en (navštívené dňa 3. 11. 2020)
165
Článok 6 smernice 2014/24/EÚ.
166
Rozsudok Súdneho dvora (EÚ) zo 6. októbra 2016 vo veci Tecnoedi Costruzioni Srl proti
Comune di Fossano, C-318/15, ECLI: EU:C:2016:747, bod 19.
163
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aspekty zákazky ako sú miesto jej výkonu, hospodársky význam, účasť
uchádzačov z iných členských štátov (ASM Brescia167), úroveň transparentnosti
obstarávacieho procesu (Parking Brixen168), technická stránka súvisiaca so
zhotovením prác a vysoká hodnota zákazky. Súdny dvor tiež pripomenul, že
v určitých prípadoch hranice prechádzajú aglomeráciami nachádzajúcimi sa na
územiach viacerých členských štátov a že za takýchto okolností aj zmluvy
s nízkou hodnotou môžu mať nepochybný cezhraničný význam (SECAP a
Santorso169).170

Z hľadiska osobnej pôsobnosti smernice deskriptívnym spôsobom (verejní
obstarávatelia,171 ústredné orgány štátnej správy,172 verejní obstarávatelia na
nižšej ako ústrednej úrovni,173 verejnoprávne inštitúcie174) v kombinácii
s menným zoznamom obsiahnutým v Prílohe I smernice o verejnom obstarávaní
definujú obstarávajúce entity podliehajúce úniovým pravidlám verejného
obstarávania.175

Rozsudok Súdneho dvora (EÚ) zo 17. júla 2008 vo veci ASM Brescia SpA v Comune di
Rodengo Saiano, C-347/06, ECLI:EU:C:2008:416, body 59, 62
168
Rozsudok Súdneho dvora (EÚ) z 13. októbra 2005 vo veci Parking Brixen GmbH v Gemeide
Brixen, Stadtwerke Brixen AG, C-458/03, ECLI:EU:C:2005:605, bod 55
169
Rozsudok Súdneho dvora (EÚ) z 15. mája 2008 v spojených veciach SECAP SpA v Comune
di Torino, C-147/06 a Santorso Soc. coop.
arl v Comune di Torino, C-148/06,
ECLI:EU:C:2008:277, body 24 a 31
170
Bližšie k tomu pozri napríklad Kováčiková, H: Uplatňovanie európskych obstarávacích
princípov v procese národného verejného obstarávania. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis
Comenianae. - Roč. 38, č. 2 (2019), s. 101-120, ISSN: 133-6912
171
Podľa článku 2:1 smernice 2014/24/EÚ verejnými obstarávateľmi sú štátne, regionálne alebo
miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie, alebo združenia vytvorené jedným alebo viacerými
takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami.
172
Podľa článku 2:2 cit. smernice ústrednými orgánmi štátnej správy sú verejní obstarávatelia
uvedení v prílohe I, a pokiaľ došlo k úpravám alebo zmenám na vnútroštátnej úrovni, ich
nástupnícke subjekty.
173
Podľa článku 2:3 cit. smernice sú verejnými obstarávateľmi na nižšej ako strednej úrovni všetci
verejní obstarávatelia, ktorí nie sú ústrednými orgánmi štátnej správy.
174
Podľa článku 2:4 cit. smernice sú verejnoprávnymi inštitúciami inštitúcie s nasledovnými
charakteristickými znakmi: (a) sú zriadené na osobitný účel uspokojovania potrieb vo všeobecnom
záujme, pričom nemajú priemyselnú ani komerčnú povahu; (b) majú právnu subjektivitu a (c) sú
z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými
verejnoprávnymi inštitúciami; alebo ich riadenie podlieha dohľadu týchto orgánov alebo inštitúcií;
alebo majú správnu, riadiacu alebo dozornú radu, v ktorej viac ako polovicu členov menujú štátne,
regionálne alebo miestne orgány alebo iné verejnoprávne inštitúcie.
175
Obstarávajúce entity pokiaľ ide o udeľovanie koncesií sú, definované v článku 6 smernice
2014/23/EÚ, a pokiaľ ide o služby všeobecného záujmu - v článkoch 3 a 4 smernice 2014/25/EÚ.
167
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Z hľadiska vecnej pôsobnosti
zahŕňajú tie formy

pravidlá Únie o verejnom obstarávaní

čerpania finančných prostriedkov, ktoré sú určené na

nadobudnutie stavebných prác, tovarov a služieb za odplatu prostredníctvom
verejnej zákazky dosahujúcej minimálnu prahovú hodnotu, resp. predstavujúcu
nepochybný cezhraničný záujem. Z uplatňovania úniových pravidiel o verejnom
obstarávaní vylúčené verejné zákazky organizované podľa medzinárodných
pravidiel

určených

v medzinárodnej

zmluve

alebo

medzinárodnou

organizáciou176 ako i niektoré služby, ktoré sú špecificky upravené buď
v smernici o službách vo verejnom záujme (2014/25/EÚ), alebo ide o služby
vyplývajúce zo zákonov, právnych predpisov, či zamestnanecké zmluvy. Na
rozdiel od režimov Revidovanej GPA (2012), Euroázijskej hospodárskej únie
a Európskeho združenia voľného obchodu ide o negatívne vymedzenie rozsahu
vecnej pôsobnosti úniového verejného obstarávania177.

Pri zadávaní verejných zákaziek obstarávajúce entity používajú spoločný
slovník obstarávania.178 Únia vypracovala vlastný systém klasifikácie pre
verejné obstarávanie - Common Procurement Vocabulary (CPV), ktorý je
obsiahnutý v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002
o spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Tento obsahuje jednotný referenčný
systém rovnakého opisu tovarov v úradných jazykoch Únie a rovnaký
alfanumerický kód na prekonanie jazykových prekážok v rámci Únie. Slovník sa
používa pri akomkoľvek odkaze na nomenklatúry v kontexte verejného
obstarávania.

Na dosiahnutie cieľov verejného obstarávania obstarávajúce entity
používajú postupy verejnej179 alebo užšej180 súťaže, inovatívne partnerstvo,181

V zmysle článku 9 smernice 2014/24/EÚ musí byť o takýchto postupoch informovaná
Európska komisia. Úniové pravidlá sa neuplatnia tiež na medzinárodné projekty financované
medzinárodnou organizáciou, resp. zmluvné strany sa dohodnú na uplatniteľných postupoch
obstarávania.
177
Články 7-12 smernice 2014/24/EÚ.
178
Článok 23 smernice 2014/24/EÚ
179
Článok 27 smernice 2014/24/EÚ
180
Článok 28 smernice 2014/24/EÚ
181
Článok 31 smernice 2014/24/EÚ
176
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rokovacie konanie182 alebo súťažný dialóg183 a za splnenia taxatívne stanovených
podmienok aj rokovacie konanie bez zverejnenia.184 Obstarávajúce entity môžu
uzatvárať aj rámcové dohody185 s jedným alebo viacerými uchádzačmi a využívať
centralizované obstarávacie činnosti, príležitostné spoločné obstarávanie či
verejné obstarávanie za účasti obstarávajúcich entít z rôznych členských štátov
Únie. Smernice z r. 2014 zaviedli pre členské štáty s účinnosťou od 18. októbra
2018 povinnú elektronizáciu verejného obstarávania, pričom sa využívajú
dynamické nákupné systémy186, elektronické aukcie187 a elektronické katalógy.188

Obstarávajúce entity využívajú kvalifikačné registračné systémy,189 ako
i úradné zoznamy schválených potenciálnych dodávateľov. Na zjednodušenie
preukázania osobnej spôsobilosti uchádzačov Únia zaviedla jednotný európsky
dokument pre obstarávanie.190 Ide o štandardizované tlačivo, ktoré obsahuje
formálne vyhlásenie uchádzača, že sa neuplatňujú relevantné dôvody na vylúčenie
a/alebo že relevantné podmienky účasti sú splnené, pričom sa v ňom poskytnú
informácie požadované obstarávajúcou entitou. Ďalej sa v ňom identifikuje orgán
verejnej moci alebo tretia strana zodpovedná za vydanie podporných dokumentov
a obsahuje aj formálne prehlásenie v tom zmysle, že uchádzač bude schopný na
požiadanie obstarávajúcej entity tieto podporné dokumenty bezodkladne
poskytnúť.

Dohľad nad dodržiavaním práva Európskej únie vykonáva Európska
komisia v súlade s článkom 258 ZFEÚ. Ak sa Komisia domnieva, že si členský
štát nesplnil povinnosť, ktorá pre neho vyplýva zo zmlúv, vydá odôvodnené
stanovisko po tom, čo umožní tomuto štátu predložiť pripomienky. Ak daný štát
nevyhovie stanovisku v lehote určenej Komisiou, Komisia môže vec predložiť

Článok 29 smernice 2014/24/EÚ
Článok 30 smernice 2014/24/EÚ
184
Článok 32 smernice 2014/24/EÚ
185
Článok 33 smernice 2014/24/EÚ
186
Článok 34 smernice 2014/24/EÚ
187
Článok 35 smernice 2014/24/EÚ
188
Článok 36 smernice 2014/24/EÚ
189
Článok 58 smernice 2014/24/EÚ
190
Článok 59 smernice 2014/24/EÚ
182
183
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Súdnemu dvoru Európskej únie. Ak Súdny dvor Európskej únie zistí, že členský
štát nesplnil povinnosť, ktorá vyplýva zo zmlúv, tento štát je povinný urobiť
potrebné opatrenia, aby vyhovel rozsudku Súdneho dvora Európskej únie. Ak sa
Komisia domnieva, že dotknutý členský štát neprijal potrebné opatrenia, aby
vyhovel rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, môže opätovne predložiť vec
Súdnemu dvoru Európskej únie po tom, ako tomuto štátu umožní vyjadriť sa.
Zároveň navrhne výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský
štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané. Ak Súdny dvor
Európskej únie zistí, že členský štát nevyhovel rozsudku, môže mu uložiť
paušálnu pokutu alebo penále.191
Súdny dvor Európskej únie okrem toho je jediným orgánom, ktorý má
právomoc vydať predbežný nález týkajúci sa výkladu zmlúv, platnosti a výkladu
aktov inštitúcii Únie. Vnútroštátne súdy preto pri aplikácii práva Únie majú
možnosť

(a v niektorých prípadoch povinnosť)192 obrátiť sa na Súdny dvor

Európskej únie s prejudiciálnou otázkou ohľadom výkladu práva Únie, ktoré majú
aplikovať v rámci vnútroštátneho konania.
Na vnútroštátnej úrovni sú členské štáty sú povinné ustanoviť aspoň jednu
kontrolnú autoritu, ktorej úlohou je zaistiť správne a efektívne vykonávanie
úniových pravidiel verejného obstarávania, pričom o tejto skutočnosti notifikujú
Európsku komisiu. Uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania členské štáty
monitorujú a výsledky monitoringu sprístupňujú Európskej Komisii aj
verejnosti.193

Pokiaľ ide o harmonizáciu právnych predpisov, členské štáty boli
povinné prijať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami
o verejnom obstarávaní do 18. apríla 2016, pričom ustanovenia o povinnom

Článok 260 ZFEÚ.
Podľa článku 267 ZFEÚ ak sa takáto otázka položí v konaní pred vnútroštátnym súdnym
orgánom a tento súdny orgán usúdi, že rozhodnutie o nej je nevyhnutné pre vydanie jeho
rozhodnutia, môže sa obrátiť na Súdny dvor Európskej únie, aby o nej rozhodol. Ak sa takáto
otázka položí v konaní pred vnútroštátnym súdnym orgánom, proti ktorého rozhodnutiu nie je
prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, je tento súdny orgán povinný obrátiť
sa na Súdny dvor Európskej únie
193
Článok 83 smernice 2014/24/EÚ
191
192
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elektronickom obstarávaní sa mali transponovať do 18. októbra 2018.194
Uvedenými pravidlami o verejnom obstarávaní došlo k zosúladeniu právnych
predpisov o verejnom obstarávaní všetkých členských štátov Únie. Na tomto
mieste považujeme za vhodné pripomenúť, že pokiaľ znenie ustanovenia práva
Únie neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť
jeho zmysel a rozsah pôsobnosti, uplatní sa samostatný a jednotný výklad v celej
Únii, ktorý musí zohľadňovať nielen textové znenie tohto ustanovenia, ale aj jeho
kontext a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou195 (teleologický výklad).

4.1 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Z Preambuly (bod 1) smernice o verejnom obstarávaní vyplýva, že
zadávanie zákaziek obstarávajúcimi entitami musí byť v súlade so zásadami
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a najmä so zásadami voľného pohybu
tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj so zásadami
a princípmi, ktoré z nich vyplývajú. Pokiaľ ide o princípy verejného obstarávania,
Únia úzko spolupracuje s OECD pri uvádzaní „najlepších postupov“ verejného
obstarávania do praxe. V únijných pravidlách verejného obstarávania sa preto
explicitne alebo implicitne nachádzajú všetky princípy definované OECD:
princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp proporcionality,
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp vyvažovania,196 princíp integrity
Zo správy Európskej komisie o stave dodržiavania úniového práva za rok 2018 (dostupné na:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/report-2018-commission-staff-working-documentmonitoring-application-eu-law-general-statistical-overview-part1_0.pdf) vyplýva, že síce nie
všetky členské štáty smernicu transponovali včas (Luxembursko, Rakúsko), tento nedostatok však
odstránili ešte v čase pred rozhodnutím Súdneho dvora EÚ o porušení práva Únie.
195
Rozsudok Súdneho dvora zo 4. júna 2020 vo veci Remondis GmbH v. Abfallzweckerband
Rhein-Mosel-Eifel, C-429/19, ECLI: EU:C:2020:436, bod 24.
196
Podľa článku 18 smernice 2014/24/EÚ verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi
subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentným a primeraným spôsobom.
Obstarávanie sa nesmie robiť so zámerom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti tejto smernice ani
umelo zúžiť hospodársku súťaž. Hospodárska súťaž sa považuje za umelo zúženú, ak je návrh
obstarávania vypracovaný so zámerom neprimerane zvýhodniť či znevýhodniť niektoré
hospodárske subjekty. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby
hospodárske subjekty pri plnení verejných zákaziek plnili uplatniteľné povinnosti v oblasti
environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovené v práve Únie, vnútroštátnom
194
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(články 21, 22, 24), princíp hospodárskej súťaže (článok 24), najlepšia
hodnota za peniaze (články 67, 76), princíp hospodárnosti (Preambula, bod 2),
princíp zodpovednosti.197
Okrem toho, Súdny dvor EÚ v rozsudku vo veci Tim v Consip198 povýšil
na úroveň princípu verejného obstarávania aj povinnosť potenciálnych
dodávateľov

plniť

pri

realizácii

zákazky

povinnosti

v oblasti

environmentálneho, sociálneho a pracovného práva.
Obstarávajúce
zaobchádzať

entity

pri

s uchádzačmi

a

verejných

obstarávaniach

potenciálnymi

sú

dodávateľmi

povinné
rovnako

a nediskriminačne,199 pričom konajú transparentne a primeraným spôsobom.
Verejné obstarávania sa nesmú realizovať so zámerom vylúčiť ich z rozsahu
pôsobnosti pravidiel Únie ani s cieľom umelo zúžiť hospodársku súťaž. Pri
verejnom

obstarávaní

sa

uplatňujú

tiež

sekundárne

ciele

v oblasti

environmentálnej, sociálnej a pracovnej oblasti a tieto sa primerane vyvažujú.200
Obstarávajúce entity vychádzajú pri zadávaní verejných zákaziek z ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky.201 Kritériá na vyhodnotenie ponúk musia zabezpečovať
možnosť efektívnej hospodárskej súťaže. Sprevádzajú ich špecifikácie, ktoré
umožňujú efektívne overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli, s cieľom
posúdiť, do akej miery spĺňajú dané ponuky kritériá na ich vyhodnotenie. V
prípade pochybností sú obstarávajúce entity povinné efektívne overiť správnosť
informácií a dôkazov poskytnutých jednotlivými uchádzačmi.

práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho,
sociálneho a pracovného práva.
197
Článok I Revíznej smernice.
198
Rozsudok Súdneho dvora (EÚ) z 30. januára 2020 vo veci Tim SpA – Direzione e
coordinamento Vivendi SA v Consip SpA, Ministero dell´Economia e delle Finanze, C-395/18,
ECLI:EU:C2020:58, bod 38
199
Ako Súdny dvor (EÚ) konštatoval v rozsudku z 25. októbra 2018 vo veci Roche Lietuva UAB,
C-413/17, ECLI:EU:C:2018:865, bod 34: „zásady rovnosti zaobchádzania, zákazu diskriminácie
a transparentnosti majú kľúčový význam, pokiaľ ide o technické špecifikácie, vzhľadom na
nebezpečenstvo diskriminácie spojené s ich výberom alebo so spôsobom, akým sú formulované“
200
Členské štáty zaistia, aby obstarávajúce entity mohli zohľadniť potrebu zaistiť kvalitu,
kontinuitu, prístupnosť, cenovú dostupnosť, disponibilnosť a komplexnosť služieb, osobitné
potreby rôznych kategórií používateľov vrátane znevýhodnených a zraniteľných skupín,
začlenenie a posilnenie postavenia používateľov a inovácie.
201
Ponuka, ktorá je z pohľadu verejného obstarávateľa ekonomicky najvýhodnejšia, sa určí na
základe ceny alebo nákladov použitím prístupu založeného na nákladovej efektívnosti, ktorý
spočíva napríklad v určení nákladov na životný cyklus a môže zahŕňať najlepší pomer ceny a
kvality, ktorý sa posúdi na základe kritérií, vrátane kvalitatívnych, environmentálnych a/alebo
sociálnych aspektov súvisiacich s predmetom dotknutej verejnej zákazky (článok 67).
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Nad rámec uvedeného Súdny dvor EÚ zaradil medzi princípy verejného
obstarávania aj princíp efektivity („Podľa ustálenej judikatúry v prípade
neexistencie právnej úpravy v danej oblasti na úrovni Únie každému členskému
štátu na základe zásady procesnej autonómie členských štátov prináleží upraviť
náležitosti správneho procesu a súdneho konania týkajúceho sa zabezpečenia
ochrany práv, ktoré osobám podliehajúcim súdnej právomoci vyplývajú z práva
Únie. Tieto procesné podmienky však nemôžu byť menej výhodné než procesné
podmienky týkajúce sa podobných žalôb na ochranu práv vyplývajúcich
z vnútroštátneho právneho poriadku (zásada ekvivalencie) a nesmú prakticky
znemožniť alebo nadmerne sťažiť výkon práv, ktoré priznáva právny poriadok
Únie“),202 princíp riadnej správy vecí verejných („predovšetkým vzhľadom na
riziko konfliktu záujmov v oblasti verejného obstarávania prináleží verejnému
obstarávateľovi povinnosť pripraviť a prijať rozhodnutie o ďalšom priebehu
postupu verejného obstarávania, a to s náležitou starostlivosťou a na základe
všetkých relevantných údajov. Takáto povinnosť vyplýva najmä zo zásad riadnej
správy vecí verejných a rovnosti zaobchádzania, keďže mu je uložená povinnosť
dbať

v každej

fáze

verejného

obstarávania

na

dodržiavanie

rovnosti

zaobchádzania, a tým aj na rovnosť príležitostí všetkých uchádzačov“)203
a princíp účinnej právnej ochrany („účinné preskúmanie porušení platných
predpisov v oblasti verejného obstarávania môže byť zabezpečené len vtedy,
pokiaľ lehoty stanovené na podanie týchto návrhov na preskúmanie začnú plynúť
až odo dňa, keď sa navrhovateľ dozvedel alebo sa mal dozvedieť o údajnom
porušení uvedených predpisov“)204.

Rozsudok Súdneho dvora (EÚ) zo 6. októbra 2015 vo veci Orizzonte Salute – Studio
Infermieristico Associato v Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di
Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del
Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di
Trento, C-61/14, ECLI:EU:C.2015:655, bod 46.
203
Rozsudok Všeobecného súdu (EÚ) z 28. februára 2018 vo veci Vakakis kai Synergates –
Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, predtým Vakakis International – Symvouloi gia
Agrotiki Anaptixi AE, T-292/15, ECLI:EU:T:2019:84, body 106 a 107.
204
Uznesenie Súdneho dvora (EÚ) zo 14. februára 2019 vo veci Cooperativa Animazione
Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus proti Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di
Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo, C-54/18, ECLI: EU:C:2019:118,
bod 45.
202
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4.2 MECHANIZMUS RIEŠENIA SPOROV

Vzhľadom na osobitnú povahu úniového práva a implementáciu úniových
právnych predpisov do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov,
spory týkajúce sa uplatňovania úniového práva verejného obstarávania riešia
vnútroštátne orgány jednotlivých členských štátov, a to na základe Revíznej
smernice.
Členské štáty sú povinné ustanoviť kontrolné autority vykonávajúce
dohľad nad dodržiavaním pravidiel verejného obstarávania. Tieto autority musia
byť vybavené právomocami prijať predbežné opatrenia na účely nápravy
údajného porušenia alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov
vrátane opatrení na pozastavenie alebo zabezpečenie pozastavenia postupu
zadávania verejnej zákazky alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia
prijatého obstarávajúcou entitou; zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie nezákonne
prijatých

rozhodnutí

vrátane

odstránenia

diskriminačných

technických,

ekonomických alebo finančných kritérií uvedených vo výzvach na predloženie
ponúk, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek iných dokumentoch
týkajúcich sa postupu zadávania zákazky; a uznať škody, ktoré osobám vznikli
porušením pravidiel verejného obstarávania.205, 206
Inštitúcie Únie sa do vnútroštátnych mechanizmov riešenia sporov
zapájajú iba v podobe zodpovedania prejudiciálnej otázky položenej Súdnemu
dvoru Európskej únie podľa článku 267 ZFEÚ.
Ako už bolo uvedené skôr, na úrovni Únie Súdny dvor Európskej Únie
rozhoduje o žalobách Komisie proti členským štátom, ktoré porušili povinnosť
prijať opatrenia na riadne implementovanie pravidiel verejného obstarávania.
V tejto súvislosti je potrebné dodať, že v súčasnosti je na webstránke Súdneho
dvora EÚ zverejnených viac ako 1 400 rozhodnutí týkajúcich sa verejného
obstarávania. Z kapacitných dôvodov nie je možné venovať sa jednotlivým
rozhodnutiam a obmedzím sa iba na už vykonané odkazy na niektoré z nich.
Články 1 a 2 Revíznej smernice
V Slovenskej republike vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním Úrad pre verejné
obstarávanie. Rozhodnutia úradu majú administratívny charakter (v prvom stupni rozhoduje úrad,
v druhom stupni Rada Úradu) a sú preskúmateľné súdmi v správnom súdnom konaní.
205
206
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Množstvo rozhodnutí je však nepochybne dôkazom toho, že mechanizmy
Európskej únie na riešenie sporov sú často využívané a aj funkčné.

4.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V OBCHODNÝCH DOHODÁCH EÚ

Únia vo vzťahoch so zvyškom sveta potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty
a záujmy a prispieva k voľnému a spravodlivému obchodu. Mnohé obchodné
dohody Únie sú uzavreté so štátmi už pôsobiacimi v rámci rôznych iných
regionálnych zoskupení. Najmä v nových, resp. v nedávnej minulosti uzavretých
obchodných dohodách Únie možno badať snahu homogénne regulovať
obchodné vzťahy v rámci určitého geografického územia. Táto homogenita je
viditeľná najmä pri asociačných dohodách (napríklad s krajinami Západného
Balkánu207), ale objavuje sa aj pri obchodných dohodách s krajinami
Juhovýchodnej Afriky, Karibskej oblasti alebo Strednej Ameriky. EÚ vo svojej
zahraničnej obchodnej politike ponúka privilegované vzťahy

založené na

vzájomnom záväzku k spoločným hodnotám (vrátane demokracie a ľudských
práv, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, zásad trhového hospodárstva
a trvalo udržateľného rozvoja).

208

Takýto prístup prináša do vzájomných

obchodných vzťahov väčšiu transparentnosť a zároveň pomáha zmluvným
stranám implementovať v rámci regiónu kompatibilné pravidlá. S tým by mal byť
spojený pozitívny efekt v podobe nárastu vzájomného (regionálneho) obchodu,
ktorý je spojený s ekonomickým a sociálnym rozvojom v týchto krajinách.
V ďalšom texte uvádzame stručný prehľad uzavretých medzinárodných
obchodných dohôd Únie, ako sú registrované vo Svetovej obchodnej organizácii
(dohody sú zoradené v abecednom poradí podľa názvu druhej zmluvnej strany)
s dôrazom

na

posúdenie

liberalizácie

trhov

verejných

zákaziek,

harmonizáciu/aproximáciu pravidiel o verejnom obstarávaní a reexportu

207
208

Severné Macedónsko, Srbsko, Čierna Hora, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo
Európska únia sa snaží o ich vývoz v súlade s článkom 21 ZFEÚ.
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princípov verejného obstarávania OECD z právneho poriadku Únie do právneho
poriadku jej zmluvných obchodných partnerov.
Osobitná pozornosť je pritom venovaná analýze krajín Západného
Balkánu, keďže tieto ašpirujú na členstvo v Európskej únii (Albánsko, Čierna
Hora, Severné Macedónsko a Srbsko sú kandidátskymi krajinami a prebiehajú
s nimi prístupové rokovania; Bosna a Hercegovina má status potenciálnych
kandidátskych krajín).209
V tejto časti absentuje analýza Dohody o Európskom hospodárskom
priestore, keďže vzhľadom na jej osobitnú povahu bola spracovaná v rámci
samostatnej kapitoly č. 6.

Albánsko. Na základe Stabilizačnej a asociačnej dohody210 z r. 2006 sa
Albánsko stalo pridruženým štátom Únie. Medzi ciele tohto pridruženia
z hľadiska zamerania výskumu v tejto práci patrí posilnenie demokracie a
právneho štátu v Albánsku, aproximácia právnych predpisov Albánska právnym
predpisom Únie a po dokončení transformácie na fungujúce trhové hospodárstvo
postupné vytvorenie oblasti voľného obchodu medzi Úniou a Albánskom. Podľa
článku 70 tejto dohody, strany uznávajú dôležitosť aproximácie existujúcich
albánskych právnych predpisov právnym predpisom Spoločenstva a ich účinnej
implementácie. Albánsko preto zabezpečí, aby jeho existujúce právne predpisy a
budúce právne predpisy boli postupne zlučiteľné s právom Únie a existujúce a
budúce právne predpisy Únie týkajúce sa verejného obstarávania sa riadne
implementujú a presadia.
Z časového hľadiska mal byť proces aproximácie dokončený do 10 rokov
odo dňa účinnosti asociačnej dohody (t.j. do roku 2019), pričom mal prebiehať
v dvoch etapách. Pravidlá verejného obstarávania ako súčasť pravidiel vnútorného
Status potenciálne kandidátskej krajiny požíva aj Kosovo. Vzhľadom na to, že Kosovo nie je
všeobecne medzinárodne uznaným štátom, a asociačná dohoda s ním ani nie je registrovaná
v zozname obchodných dohôd WTO, analýza tejto asociačnej zmluvy nebude predmetom
výskumu.
210
Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na
jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej bola podpísaná dňa 12. 6. 2006 a účinnosť
nadobudla
dňa
1.
4.
2009.
Dokument
je
dostupný
na:
https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:357b07c8-33a7-451a-9f79a911c53a7534.0001.01/DOC_2&format=PDF (navštívené dňa 9.6.2020).
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trhu mali byť aproximované v rámci prvej etapy, a to do 5 rokov odo dňa účinnosti
dohody.
V roku 2019 Únia otvorila s Albánskom prístupové rokovania a Albánsko
sa stalo kandidátskou krajinou Únie. Pri posudzovaní pokroku pri aproximácii
pravidiel verejného obstarávania však Európska Komisia v hodnotiacej správe za
rok 2020211 konštatovala iba strednú úroveň pripravenosti a iba čiastočnú
kompatibilitu právnych predpisov so Smernicami z r. 2014 (bližšie pozri Graf 2 a
Tabuľku č. 4 v záverečnej časti tejto kapitoly).
Do času, kým sa Albánsku podarí začleniť právo Únie do jeho právneho
poriadku, sa verejné obstarávanie spravuje pravidlami Svetovej obchodnej
organizácie, a to v súlade s princípom nediskriminácie a na základe vzájomnej
reciprocity.

Alžírsko. Dohoda o pridružení212 z r. 2002 si stanovila za jeden z cieľov
aj postupnú liberalizáciu trhov verejných zákaziek založenú na reciprocite.
Vykonanie krokov na dosiahnutie tohto cieľa má v kompetencii Asociačná rada.
Do času písania tejto práce som však žiaden pokrok v tejto oblasti nezaznamenala.

Andorra. V roku 1991 založila Únia s Andorrou na základe výmeny
Listov213 colnú úniu, v ktorej

bol zabezpečený voľný pohyb tovarov

špecifikovaný v kapitolách 25-29 spoločného obstarávacieho slovníka HS.
Verejné obstarávanie však nebolo predmetom tejto dohody.

Dostupné
na:
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf´ (navštívené dňa 15. 12. 2020)
212
Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými
štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej bola
podpísaná dňa 22. apríla 2002 a účinnosť nadobudla dňa 1. septembra 2005. Dokument je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1398350436383&uri=CELEX:22005A1010(01)
(navštívené
dňa
9.6.2020).
213
Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a
Andorrským kniežatstvom bola podpísaná dňa 28. júna 1991 a účinnosť nadobudla dňa 1. júla
1991.
Dokument
je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1398350679054&uri=CELEX:21990A1231(02)
(navštívené
dňa
9.6.2020).
211
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Arménsko. Dohodou o komplexnom a posilnenom partnerstve214 si
zmluvné strany stanovili o. i. za cieľ posilniť komplexné politické a hospodárske
partnerstvo a spoluprácu, podporovať úsilie Arménskej republiky zamerané na
rozvoj jej hospodárskeho potenciálu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce,
a to aj aproximáciou jej právnych predpisov s právom EÚ a nadviazať posilnenú
obchodnú spoluprácu umožňujúcu udržateľnú regulačnú spoluprácu v príslušných
oblastiach v súlade s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva vo WTO.
Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, kapitola 8 predstavuje kombináciu
substantívnej úpravy a subsidiárneho použitia Revidovanej GPA (2012).
Vecný rozsah pôsobnosti je identifikovaný zoznamom záväzkov podľa
Prílohy 1 ku Revidovanej GPA (2012). Nad rámec pravidiel verejného
obstarávania podľa Revidovanej GPA (2012) sa zmluvné strany dohodli, že
všetky oznámenia o plánovaných verejných obstarávaniach budú priamo
bezplatne prístupné elektronickými prostriedkami cez jedno prístupové miesto na
internete.
Okrem toho zmluvné strany sa dohodli na inkorporovaní princípu
zodpovednosti, keďže podľa článku 271 dohody sú povinné zabezpečiť, možnosť
(i) formou predbežných konaní prijať predbežné opatrenia na účely nápravy
údajného porušenia alebo zabránenia ďalšiemu poškodeniu dotknutých záujmov
vrátane opatrení na pozastavenie alebo zabezpečenie pozastavenia postupu
zadávania verejnej zákazky alebo vykonávania akéhokoľvek rozhodnutia
prijatého verejným obstarávateľom; (ii) zrušiť alebo zabezpečiť zrušenie
nezákonne

prijatých

rozhodnutí

vrátane

odstránenia

diskriminačných

technických, ekonomických alebo finančných kritérií uvedených v oznámení
o plánovanom obstarávaní, v súťažných podkladoch alebo v akýchkoľvek iných
dokumentoch týkajúcich sa postupu zadávania zákazky a (iii) priznať náhradu za

Dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym
spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou
republikou na strane druhej bola podpísaná dňa 27. novembra 2017 a účinnosť nadobudla dňa 1.
júna
2018.
Dokument
je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:22018A0126(01)&from=EN (navštívené dňa 9.6.2020).
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spôsobenú škodu osobám poškodeným v dôsledku porušenia. Uplatňuje sa aj
princíp účinnej právnej ochrany.
Touto dohodou sa Únii podarilo exportovať právne princípy verejného
obstarávania OECD pomerne výrazným spôsobom.

Bosna a Hercegovina má status potenciálnej kandidátskej krajiny vo
vzťahu k Únii.. Na základe stabilizačnej a asociačnej dohody215 sa Bosna
a Hercegovina zaviazala aproximovať svoj právny poriadok s právom Únie. Tento
proces by sa mal realizovať v dvoch etapách (3+3 roky odo dňa účinnosti dohody),
pričom pravidlá verejného obstarávania Únie mali byť do právneho poriadku tejto
krajiny implementované v rámci prvej etapy. Z hodnotiacej správy Európskej
komisie za rok 2020216 však vyplýva, že ani tejto krajine Západného Balkánu sa
doposiaľ tieto ambície nepodarilo naplniť.
Podobne ako Albánsko, aj Bosna a Hercegovina definovala do času
efektívneho uplatňovania úniových pravidiel za svoj želateľný cieľ otvorenie
trhov verejných zákaziek na základe nediskriminácie a reciprocity, a to najmä
podľa pravidiel WTO. Nediskriminácia má zaručovať spoločnostiam z Bosny
a Hercegoviny prístup k trhom verejných zákaziek v rámci Únie za podmienok,
ktoré nie sú menej priaznivé ako voči spoločnostiam pochádzajúcim z Únie. Ide
o asymetrický model, pretože spoločnostiam so sídlom v Únii poskytne Bosna
a Hercegovina nediskriminačný prístup na svoje trhy verejných zákaziek až po
uplynutí prechodného 5-ročného obdobia. Osobitne je upravená oblasť služieb vo
verejnom záujme, kde sa Bosna a Hercegovina zaviazala prevziať právo Únie.
Z hľadiska posúdenia harmonizácie právnych predpisov, na základe tejto zmluvy
v budúcnosti dôjde k reexportu princípov verejného obstarávania OECD do
právneho poriadku Bosny a Hercegoviny.

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi
na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej bola podpísaná dňa 16. júna 2008
a účinnosť nadobudla dňa 1. júna 2015. Dokument je dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:02015A0630(01)-20171001 (navštívené dňa 9. 6. 2020)
216
Dostupné
na:
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/bosnia_and_herzegovina_report_2020.pdf (navštívené dňa 15. 12.
2020)
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CARIFORUM a jeho členské štáty217 uzatvorili s Úniou Dohodu
o hospodárskom partnerstve,218 ktorú uplatňujú od roku 2008. Tá má za cieľ
jednak

regionálnu

integráciu

a vytvorenie

účinného,

predvídateľného

a transparentného regulačného rámca pre obchod a investície v karibskej oblasti,
jednak začlenenie karibských štátov do svetového hospodárstva. Pokiaľ ide
o verejné obstarávanie, zmluvné strany uznávajú, že predstavuje dôležitý stimul
pre hospodársky rozvoj, za predpokladu, že sa vykonáva transparentne
s rešpektovaním pravidiel hospodárskej súťaže. Podporujú preto vytváranie
regionálnych trhov verejných zákaziek (článok 167).
Dohoda obsahuje substantívnu úpravu obstarávacích pravidiel (kapitola
3), ktorá sa vzťahuje na presne vymedzené obstarávajúce autority (Príloha IV).
Z vecného hľadiska sa tieto pravidlá vzťahujú na obstarávanie tovaru,
služieb alebo ich kombinácie vrátane prác na vládne účely a nie na účely
komerčného opätovného predaja alebo použitia vo výrobe tovaru alebo
poskytovania služieb na komerčný predaj za predpokladu, že obstarávaná zákazka
presiahne minimálne prahové hodnoty. Dohoda obsahuje aj taxatívny výpočet
tovarov a služieb vylúčených z vecnej pôsobnosti tejto úpravy.
Zoznamy záväzkov zmluvných strán v prílohe VI potom vecne
identifikujú tovary, služby a stavebné práce, na ktoré sa vzťahuje obstarávanie
podľa tejto dohody, pričom využíva sa najmä obstarávací slovník CPC.
Pri obstarávaní sa využívajú obvyklé postupy – otvorená súťaž a výberové
postupy, kedy obstarávajúce autority oslovia iba vybraných kvalifikovaných
dodávateľov (rokovania). Dohoda počíta aj s využitím obmedzených postupov,
avšak iba za podmienok upravených v článku 171. Dohoda tiež počíta
s možnosťou využitia elektronického obstarávania. V takom prípade sú
obstarávajúce

autority

povinné

zabezpečiť

všeobecnú

dostupnosť

Antigua a Barbuda, Bahamské spoločenstvo, Barbados, Belize, Dominické spoločenstvo,
Dominikánska republika, Grenada, Guyanská republika, Haitská republika, Jamajka, Svätý Krištof
a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinamská republika, Trinidad a Tobago.
218
Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane
a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane zo dňa 15. 8. 2008. Text
dohody
v konsolidovanom
znení
je
dostupný
na:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/12602334-c039-11e9-9d0101aa75ed71a1.0020.02/DOC_1 (navštívené dňa 15. 12 2020)
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a interoperabilitu systému verejného obstarávania, ako aj integritu žiadostí
o účasť a predložených ponúk.
Na účely preskúmania vykonávaných verejných obstarávaní sú zmluvné
strany povinné zaviesť transparentné, včasné, objektívne a účinní postupy
umožňujúce dodávateľom spochybniť domáce opatrenia na vykonávanie pravidiel
verejného obstarávania podľa tejto zmluvy. To predpokladá ustanovenie aspoň
jedného nestranného správneho alebo súdneho orgánu nezávislého od
obstarávajúcich autorít, ktorý od dodávateľa prijme a preskúma podozrenie, ktoré
vzniklo v súvislosti s obstarávaním v rozsahu pôsobnosti tejto dohody. Na
nápravu porušení v domácich opatreniach, ktorými sa vykonáva táto dohoda, sú
zmluvné strany povinné stanoviť účinné a rýchle opatrenia, a to najneskôr do 5
rokov od nadobudnutia platnosti dohody.
Obstarávanie podľa tejto úpravy má byť transparentné, nediskriminačné,
súťažné, uplatňuje sa aj princíp integrity, proporcionality, najvýhodnejšej ponuky.
Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že uzavretím tejto dohody
o ekonomickom partnerstve zúčastnené karibské štáty prevzali na seba záväzok
importovať do svojich právnych poriadkov viaceré princípy OECD.

Čierna Hora je spolu s Albánskom kandidátskou krajinou vo vzťahu
k Únii. Prístupové rokovania s touto krajinou pritom prebiehajú už od roku 2012.
Asociačná dohoda219 medzi Úniou a Čiernou Horou má za cieľ rovnako
aproximáciu právnych predpisov Čiernej Hory s úniovými pravidlami a postupné
dosiahnutie zóny voľného obchodu. Na základe tejto dohody sa Čierna hora
zaviazala prevziať právne predpisy Únie v oblasti verejného obstarávania. Do
času prevzatia týchto právnych predpisov si zmluvné strany vzájomne otvorili trhy
verejných zákaziek, a to na základe princípov národného zaobchádzania
a nediskriminácie v režime podľa pravidiel WTO.

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi
na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej bola podpísaná dňa 15. júna 2007
a do platnosti vstúpila dňa 1. mája 2010. Dokument je dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN-SK/TXT/?uri=CELEX:02010A0429(01)-20150201&from=EN (navštívené dňa 9. 6.
2020).
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Z hľadiska posúdenia harmonizácie právnych predpisov, na základe tejto
zmluvy v budúcnosti dôjde k reexportu princípov verejného obstarávania OECD
do právneho poriadku Čiernej Hory.
Z časového hľadiska mal byť tento záväzok splnený do 5 rokov od
účinnosti tejto dohody (t. j. do roku 2015). Z hodnotiacej správy Európskej
komisie však vyplýva, že tento záväzok doposiaľ zostal nesplnený (bližšie pozri
Graf 2 a Tabuľku č. 4 v záverečnej časti tejto kapitoly).
Režim verejného obstarávania preto až do času prevzatia úniových
pravidiel podlieha, rovnako ako v prípade ostatných krajín Západného Balkánu,
na základe princípu nediskriminácie a vzájomnej reciprocite s ohľadom na právny
režim WTO.

Čile. Na základe tejto dohody220 zmluvné strany vytvorili Politické
a hospodárske združenie založené na reciprocite, spoločných záujmoch a na
prehlbovaní vzájomných vzťahov vo všetkých oblastiach spolupráce. Zmluvné
strany si recipročne otvorili trhy verejných zákaziek. Časť IV predstavuje
substantívnu úpravu pravidiel verejného obstarávania, ktoré sa zmluvné strany
zaviazali aplikovať pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác
vymedzených v Prílohách

XI-XIII tejto zmluvy. Pri verejnom obstarávaní

zmluvné strany aplikujú princípy národného zaobchádzania a nediskriminácie,
transparentnosti, spravodlivej hospodárskej súťaže, najlepšej hodnoty za peniaze.
Zmluva tiež umožňuje využívať informačné technológie, uplatňovať sekundárne
ciele. Svojim obsahom ide o modernú úpravu verejného obstarávania.

Egypt. Cieľom obchodnej dohody s Egyptom221 je poskytnúť vhodný
rámec na politický dialóg umožňujúci rozvoj vzájomných úzkych politických
Dohoda zakladajúca pridruženie medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na
jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej bola podpísaná dňa 18. novembra 2002 a do
platnosti vstúpila dňa 1. marca 2005. Dokument je dostupný na: https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f83a503c-fa20-4b3a-9535f1074175eaf0.0004.02/DOC_2&format=PDF (navštívené dňa 9. 6. 2020).
221
Euro-stredomorská dohoda zakladajúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej bola
220
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vzťahov, vytvoriť podmienky pre progresívnu liberalizáciu obchodu s tovarom,
službami a kapitálom, posilniť a prispieť k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju
Egypta a podporiť regionálnu spoluprácu s ohľadom na konsolidáciu mierovej
koexistencie

a ekonomickej a politickej stability. Vzťahy medzi zmluvnými

stranami ako i táto dohoda pritom majú byť založené na princípoch demokracie
a rešpekte k základným ľudským právam, ako sú upravené vo Všeobecnej
deklarácii ľudských práv.
Otázka verejného obstarávania je obsiahnutá v článku 38 v záväzku
zmluvných strán progresívne liberalizovať trhy verejných zákaziek. Konzultácie
na vykonanie tohto záväzku zmluvné strany zverili do pôsobnosti Asociačnej
Rady.
Napokon z hľadiska posúdenia zbližovania právnych poriadkov je
relevantným ustanovenie článku 48, prostredníctvom ktorého sa zmluvné strany
zaväzujú vynaložiť čo najväčšie úsilie aproximovať ich právne poriadky za
účelom implementácie tejto dohody.
Otvorenie trhu verejných zákaziek sa zatiaľ nepodarilo. V roku 2013 však
Únia zahájila s Egyptom rokovania smerujúce k uzavretiu komplexnej dohody
o voľnom obchode (DCFTA). Tieto rokovania v súčasnosti nie sú ukončené.

Faerské ostrovy. Dohodou s Faerskými ostrovmi222 uzavrela Únia s cieľom
podporiť vzájomný rozvoj hospodárskych vzťahov, zvýšiť objem vzájomného
obchodu, zabezpečiť podmienky spravodlivej súťaže a touto cestou prispieť
k odstraňovaniu obchodných prekážok a rastu svetového obchodu. Úprava oblasti
verejného obstarávania však nebola predmetom dohody. Dohoda obsahuje
dojednania týkajúce sa odstránenia tarifných a netarifných prekážok vybraných
tovarov.

podpísaná dňa 25. júna 2001 a účinnosť nadobudla dňa 1. júna 2004. Text dohody
v konsolidovanom
znení
je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004A0930%2803%29-20160201 (navštívené dňa 7. 11.
2020)
222
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou
Faerských ostrovov na strane druhej bola podpísaná dňa 6. decembra 1996 a účinnosť nadobudla
dňa 1. januára 1997. Konsolidované znenie dohody je dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:21997A0222(01)&from=EN (navštívené dňa 7. 11. 2020)
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Ghana. Dočasnou dohodou o ekonomickom partnerstve223 nadviazali
zmluvné strany na Dohodu o partnerstve medzi Úniou a členmi africkej, karibskej
a tichomorskej skupiny štátov z r. 2000 a stanovili základný právny rámec ďalšej
obchodnej spolupráce. Svojim obsahom ide o dohodu stanovujúci asymetrický
režim prístupu Ghany na trh EÚ, čím sa má prispieť k zníženiu chudoby v tejto
krajine, k podpore regionálnej integrácie, hospodárskej spolupráce a dobrej
správy v západnej Afrike.
Pokiaľ ide o verené obstarávanie, zmluvné strany v článku 19 týkajúceho
sa princípu národného zaobchádzania explicitne stanovili, že sa neuplatňuje na
zákony, predpisy, postupy alebo praktiky, ktorými sa riadi verejné obstarávanie.
Uzavretím tejto dohody nedošlo ani k liberalizácii trhov verejného obstarávania
ani k prenosu jeho princípov.

Gruzínsko. Asociačnou dohodou z r. 2014224 sa zmluvné strany zaviazali
podporiť vzájomné politickú a hospodársku integráciu založenú na spoločných
hodnotách a úzkej previazanosti, zahŕňajúcej zvýšenú Gruzínsku účasť
politikách

na

a programoch Únie. Okrem toho zmluva má podporiť rozvoj

Gruzínskeho ekonomického potenciálu, a to prostredníctvom medzinárodnej
spolupráce, ktorá v sebe obsahuje aproximáciu gruzínskeho práva s právom Únie.
Z hľadiska nášho výskumu je najdôležitejším cieľom tejto dohody
postupná hospodárska integrácia Gruzínska do vnútorného trhu Únie. Tento cieľ
sa má dosiahnuť uzavretím komplexnej obchodnej dohody (DCFTA), ktorá
zmluvných stranám zabezpečí otvorený prístup na trhy založený na udržateľnej
a hĺbkovej aproximácii právnych pravidiel, ktorá sa uskutoční v súlade
Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, bola podpísaná dňa 28 júla 2016
a účinnosť nadobudla dňa 28. decembra 2016. Konsolidovaný text dokumentu je dostupný na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016A1021(01)20191202&from=EN ( navštívené dňa 8. 11. 2020)
224
Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú
energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej bola podpísaná dňa
27. júna 2014 a účinnosť nadobudla dňa 1. septembra 2014. Konsolidované znenie dohody je
dostupné
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014A0830(02)-20200123&from=SK (navštívené dňa 8.
11. 2020)
223
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s pravidlami WTO. Zmluvné strany uznávajú, že transparentné, nediskriminačné,
konkurenčné a otvorené zadávanie verejných zákaziek prispieva k trvalo
udržateľnému hospodárskemu rozvoju, a kladú si za cieľ účinné, recipročné a
postupné otvorenie ich trhov s verejnými zákazkami (čl. 141).
Touto zmluvou si zmluvné strany otvorili prístup na trhy verejných
zákaziek, a to na základe zásady národného zaobchádzania na celoštátnej,
regionálnej a miestnej úrovni. Zároveň sa dohodli, že najneskôr do 9 mesiacov od
účinnosti asociačnej zmluvy Gruzínsko aproximuje svoje právne predpisy
s acquis Únie, a to na základe princípov, ktorými sa riadi verejné obstarávanie
v Únii

(najmä

princípy

nediskriminácie,

rovnakého

zaobchádzania,

transparentnosti a proporcionality, otvorený súťažný prístup k zákazkám) a podľa
podmienok smerníc o verejnom obstarávaní z r. 2004225. Následne do ôsmych
rokov odo dňa účinnosti asociačnej dohody je Gruzínsko povinné aproximovať
svoje právne predpisy s právnou úpravou smerníc o verejnom obstarávaní z roku
2014

a ostatných únijných smerníc v tejto oblasti v rozsahu, v akom sú

definované v prílohách XVI- B až XVI-O.226
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa zmluvná úprava vzťahuje na verejné
obstarávania verejných zákaziek na práce, služby a stavebné práce, ako i dodávky
a služby v sektore verejných služieb a tiež aj na koncesie na služby a stavebné
práce, ktorých hodnota dosiahla určitý prahový limit.227
Z hľadiska postupov obstarávania sa kladie dôraz na ochranu pred
korupčnými praktikami a súťažné postupy. Rokovacie konania majú byť

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov
obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a
poštových služieb a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o
koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku
tovaru a verejných zákaziek na služby.
226
Príloha XVI-B potom vymedzuje časový harmonogram pre vykonanie inštitucionálnych
reforiem a aproximácie právnych predpisov a prístupu na trh, a to v horizonte 3-8 rokov odo dňa
účinnosti asociačnej dohody.
227
Príloha XVI-A stanovuje nasledovné prahové hodnoty pre použitie pravidiel verejného
obstarávania podľa tejto dohody: a) 144 000 EUR v prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru
a na služby zadané ústrednými orgánmi štátnej správy a súťaží návrhov zadaných týmito orgánmi;
b) 221 000 EUR v prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru a na služby, na ktoré sa
nevzťahuje písmeno a); c) 5 548 000 EUR v prípade verejných zákaziek na práce; d) 5 548 000
EUR v prípade zákaziek na práce v odvetví verejných služieb; e) 5 548 000 EUR v prípade
koncesií; f) 443 000 EUR v prípade zákaziek na dodávku tovaru a služieb v odvetví verejných
služieb; g) 750 000 EUR v prípade verejných zákaziek na sociálne a iné špecifické služby; h) 1
000 000 EUR v prípade zákaziek na sociálne a iné špecifické služby v odvetví verejných služieb.
225
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využívané čo najmenej, za striktne stanovených podmienok a za predpokladu, že
je ho následkom nebude skutočné narušenie hospodárskej súťaže.
Zákazka sa má zadať transparentným spôsobom tomu záujemcovi, ktorý
predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, a
to na základe súťažných kritérií a procesných pravidiel, ktoré boli vytvorené a
oznámené vopred. Konečné rozhodnutia sa oznámia všetkým záujemcom bez
zbytočného odkladu. Neúspešnému záujemcovi sa na požiadanie poskytnú
dostatočne podrobne uvedené dôvody, ktoré umožňujú preskúmanie takéhoto
rozhodnutia.
Z inštitucionálneho hľadiska je Gruzínsko povinné určiť ústredný orgán
výkonnej moci, ktorý bude mať za úlohu zabezpečiť a implementovať túto časť
dohody v stanovenom časovom rámci. Okrem toho je povinné zriadiť nestranný
a nezávislý orgán, ktorý bude mať za úlohu preskúmavať rozhodnutia prijaté
obstarávajúcimi entitami mi pri zadávaní zákaziek, pričom zároveň musí byť
zabezpečená možnosť súdneho preskúmania takýchto rozhodnutí a ich účinné
presadzovanie.

Island. Cieľom dohody s Islandom228 okrem expanzie vzájomného obchodu
bolo aj vytvorenie spravodlivého súťažného prostredia a postupné odstraňovanie
tarifných prekážok. Predmetom tejto zmluvy nie je otázka verejného obstarávania,
keďže tá je substantívnym spôsobom riešená v rámci Dohody o Európskom
hospodárskom priestore.

Izrael. Asociačná dohoda s Izraelom229 definovala medzi svojimi cieľmi
(prostredníctvom

rozšírenia

obchodu

s tovarom

a službami)

vzájomnú

Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou bola
uzavretá dňa 19. decembra 1972 a účinnosť nadobudla dňa 1. apríla 1974. Konsolidovaný text
dohody
je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01972A0722(05)-20150501&from=EN (navštívené dňa 8.
11. 20200)
229
Euro-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami
a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej bola uzavretá dňa 20.
novembra 1995 s účinnosťou od 1. júna 2005. Text dohody je dostupný na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000A0621(01)-20130701&from=EN
(navštívené dňa 8. 11. 2020)
228
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liberalizáciu práva žiť a podnikať v druhom štáte, postupnú liberalizáciu
verejného obstarávania, voľný pohyb kapitálu a zintenzívnenie spolupráce vo
vede a technike, čo má viesť k harmonickej podpore rozvoja vzájomných
hospodárskych vzťahov.230
Zmluvné strany potom v článku 35 spresnili, že prijmú opatrenia zamerané
na vzájomné otvorenie trhov verejných zákaziek nad rámec toho, čo už vzájomne
a recipročne upravuje GPA (1994) uzavretá v rámci režimu Svetovej obchodnej
organizácie. V pripojenom spoločnom vyhlásení sa zaviazali dosiahnuť dohodu
o otvorení trhov verejných zákaziek do konca roku 1995.
Výsledkom rokovaní bolo uzavretie bilaterálnej Dohody medzi Európskym
spoločenstvom a Štátom Izrael o verejnom obstarávaní v r. 1997.231 Táto dohoda
zohľadňuje záväzky zmluvných strán liberalizovať trhy verejných zákaziek
v súlade s GPA (1994) a nad rozsah prijatého zoznamu záväzkov rozširuje
zoznamy záväzkov zmluvných strán o vybrané služby v rámci mestskej dopravy,
údržbárske a opravárenské služby, čistenie budov a správcovské služby,
vydavateľské a tlačové služby, niektoré medicínske tkaniny (napr. bandáže,
leukoplasty) a telekomunikačné služby.
V súvislosti s uplatňovaním územnej pôsobnosti tejto dohody vyvstala, otázka či colné orgány
členského štátu dovozu v Európskych spoločenstvách môžu odmietnuť priznať preferenčné
zaobchádzanie zriadené asociačnou dohodou s Izraelom, ak predmetné tovary pochádzajú zo
Západného brehu Jordánu? Odpoveď poskytol Súdny dvor EÚ v rozsudku zo dňa 25. februára
2010 vo veci Firma Brita GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-386/08,
ECLI:EU:EU:C:2010:91. V danom prípade posudzoval dovoz tovaru pochádzajúceho zo
Západného brehu Jordánu v tom čase spravovaného Organizáciou pre oslobodenie Palestíny
(OOP) izraelskou spoločnosťou Firma Brita, ktorá k dovážanému tovaru predložila vyhlásenie
izraelských colných úradov, že pochádza z územia Izraela. Podľa článku 83 asociačnej dohody sa
táto zmluva vzťahuje na územie Štátu Izrael. Európske spoločenstvá však v danom čase mali
uzavretú i asociačnú dohodu s OOP, ktorej územná pôsobnosť bola vymedzená v čl. 73 Západným
brehom Jordánu a Pásmom Gazy. Obe asociačné dohody zakotvovali pre dovoz tovarov na územie
Európskych spoločenstiev preferenčný režim zakazujúci uplatňovanie akýchkoľvek ciel. Súdny
dvor posudzoval otázku, V tomto prípade boli relevantným faktom ustanovenia oboch asociačných
dohôd, v zmysle ktorých výlučnú právomoc na vydávanie sprievodných osvedčení k vyvážanému
tovaru majú vždy iba colné orgány štátu vývozu, a to v rámci územia, ktoré spravujú. Pripustením
vyhlásenia o pôvode tovaru vystaveného izraelskými colnými úradmi by došlo k porušeniu zásady
zákazu škodiť a poskytovať výhody tretím stranám (pacta tertiis nec nocent prosunt), keďže
akceptáciou vyhlásenia izraelských colných úradov by v skutočnosti pozbavili práva palestínskych
colných úradov rozhodnúť o tejto otázke. Z toho vyplýva, že článok 83 asociačnej dohody ESIzrael sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky s pôvodom na Západnom brehu Jordánu
nepatria do územnej pôsobnosti tejto dohody a nemôže sa na ne vzťahovať preferenčný
režim.
231
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Štátom Izrael o verejnom obstarávaní bola
uzavretá dňa 10. júla 1997 s účinnosťou od 1. augusta 1998. Text dohody je dostupný na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:21997A0730(02)&from=LV
(navštívené dňa 8. 11. 2020))
230

97

V ďalších otázkach verejného obstarávania sa uplatňuje režim verejného
obstarávania podľa Svetovej obchodnej organizácie.

Japonsko. S účinnosťou od r. 2019 sa uplatňuje Dohoda o ekonomickom
partnerstve,232 ktorej cieľom je liberalizovať a uľahčiť obchod a investície, ako
i podpora užších vzájomných hospodárskych vzťahov. Súčasťou úpravy je i
samostatná kapitola (č. 10) a o verejnom obstarávaní a na ňu nadväzujúca príloha
č. 10.
Východiskovým právnym rámcom je Revidovaná GPA (2012), ktorú
zmluvné strany inkorporovali ako integrálnu súčasť úpravy verejného
obstarávania podľa tejto zmluvy. Nad rámec tejto úpravy zmluvné strany
zvýrazňujú zásadu nediskriminácie týkajúcej sa podmienok účasti (článok 10.5)
a kvalifikácie potenciálnych dodávateľov (článok 10.6), environmentálne kritériá.
Z hľadiska pôsobnosti Príloha 10 stanovuje minimálne prahové hodnoty,
ktoré sa menia v závislosti od postavenia obstarávajúcej entity (najnižšie pre
ústredné orgány štátnej správy, najvyššie pre verejnoprávne subjekty). Osobná
pôsobnosť je vymedzená kombinovaným spôsobom – jednak charakteristikou
jednotlivých subjektov ako aj nomenklatúrnym zoznamom. Na určenie vecnej
pôsobnosti zmluvné strany odkazujú svoje dodatky k Revidovanej GPA (2012),
vybrané časti CPV a vybrané časti CPC.
Dohoda obsahuje osobitné požiadavky na obsadenie a nezávislosť
regulačných úradov, rozširuje možnosti revíznych postupov i možnosť dočasného
pozastavenia procesu obstarávania a spresňuje nápravné opatrenia.
Mechanizmus riešenia sporov v oblasti uplatňovania pravidiel verejného
obstarávania predpokladá konanie pred národnými súdmi zmluvných strán podľa
vnútroštátnych súdnych postupov. Zmluvné strany sú však povinné zabezpečiť
účinné presadzovanie rozhodnutím revíznych orgánov a súdov.

Dohoda medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve bola podpísaná dňa
17. júla 2018 a účinnosť nadobudla dňa 1. februára 2019. Text dohody je dostupný na:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b401aa75ed71a1.0020.01/DOC_1 (navštívené dňa 8. 11. 2020)
232
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Zmluvné strany zároveň zriadili Výbor pre verejné obstarávanie, ktorý o. i.
posudzuje záležitosti predložené zmluvnými stranami a zabezpečuje výmenu
informácií v oblasti verejného obstarávania.

Jordánsko. Dohodou o pridružení233 sa zmluvné strany zaviazali najmä
rozvíjať úzke politické vzťahy, postupne liberalizovať obchod s tovarom,
službami a kapitálom, zlepšovať životné a pracovné podmienky a zvyšovať
produktivitu a finančnú stabilitu. S ohľadom na verejné obstarávanie sa zmluvné
strany zaviazali postupne liberalizovať aj trhy verejných zákaziek (čl. 58).
Konzultácie ohľadom uplatňovania tohto cieľa zmluvné strany zverili do
právomoci Asociačnej rady.
Vzájomnú

hospodársku

spoluprácu

mali

strany

záujem

prehĺbiť

prostredníctvom komplexnej obchodnej dohody (DCFTA). Za týmto cieľom
zahájili v roku 2011 rokovania. Súčasťou tejto dohody mala byť aj oblasť
verejného obstarávania ako samostatná kapitola. Podľa informácií zverejnených
Európskou komisiou234 je cieľom novej dohody podporiť hospodárske reformy
v Jordánsku, a to aj prostredníctvom priblíženia jordánskeho právneho poriadku
k legislatíve Únie a integrácie Jordánska k vnútornému trhu Únie. Rokovania do
dnešného dňa nepokročili, nakoľko Jordánsku sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť
predpokladané reformy smerujúce k udržateľnosti.

Juhoafrická republika. Na základe Dohody o obchode, rozvoji
a spolupráci235 (TDCA) sa zmluvné strany zaviazali presadzovať regionálnu
spoluprácu a ekonomickú integráciu v juhoafrickom regióne ako i obojstrannú

Euro-stredomorská dohoda ustanovujúca pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej bola
podpísaná dňa 24. novembra 1997 a účinnosť nadobudla dňa 1. mája 2002. Text konsolidovanej
dohody
je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002A0515(02)-20181204&from=EN (navštívené dňa 10.
11. 2020)
234
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/jordan/
235
Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými
štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej zo dňa 11. októbra 19999, ktorá
nadobudla účinnosť dňa 1. januára 2000. Konsolidovaný text dohody je dostupný na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999A1204(02)-20160301&from=EN
(navštívené dňa 10. 11. 2020)
233
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liberalizáciu vzájomného obchodu s tovarom, službami a kapitálom. Za základné
prvky, od ktorých sa odvíja plnenie tejto dohody, zmluvné strany považujú
dodržiavanie demokratických zásad a základných ľudských práv zakotvených vo
Všeobecnej deklarácii ľudských práv, princíp legality a princíp riadnej správy
veci verejných.
S ohľadom na verejné obstarávanie sa zmluvné strany [v článku 45]
dohodli, že budú spolupracovať, aby zabezpečili vzájomný prístup k verejným
zákazkám prostredníctvom systému, ktorý bude

spravodlivý, vyvážený

a transparentný. Na pokrok v tejto oblasti dohliadne Rada pre spoluprácu.
V prípade ak ide o obstarávanie verejných zákaziek financovaných
z fondov rozvojovej pomoci Únie, uplatniteľné postupy obstarávania budú vždy
obsiahnuté vo všeobecných podmienkach zmlúv o finančných príspevkoch.
V roku 2016 sa vzájomné obchodné vzťahy presunuli predovšetkým do
rámca dohody s krajinami Juhoafrického rozvojového spoločenstva.

Juhoafrické rozvojové spoločenstvo zastúpené krajinami Botswana,
Eswatini (Svazisjko), Juhoafrická republika, Lesotho, Mozambik a Namíbia
uzavreli v r. 2016 s Úniou dohodu o hospodárskom partnerstve,236 ktorej hlavným
cieľom je podporovať rozvoj, boj s chudobou a regionálnu integráciu a dobrú
správu vecí verejných prostredníctvom vytvorenia účinného, predvídateľného
a transparentného rámca pre obchod a investície. Vo vzťahu k africkým krajinám
sa počíta s asymetrickým (preferenčným) režimom.
Spolupráca v oblasti verejného obstarávania je obsiahnutá v článku 17
dohody. Jej predmetom je záväzok vytvoriť do budúcna spoločné regionálne
pravidlá verejného obstarávania, pričom systém obstarávania má byť
transparentný a predvídateľný. 237
Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej
strane a štátmi Juhoafrického rozvojového spoločenstva na strane druhej bola uzavretá dňa 10.
júna 2016 a uplatňuje sa od 10. októbra 2016. Text dohody je dostupný na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0916(01)&from=SK (navštívené
dňa 10. 11. 2020)
237
K reformám verejného obstarávania v afrických krajinách pozri napr. Williams-Elegbe, S.: A
comparative analysis of public procurement reforms in Africa: challenges and prospects [2015],
236
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S účinnosťou od 1. januára 2017 sa pre krajiny Juhoafrického rozvojového
spoločenstva uplatňujú Usmernenia pre verejné obstarávanie a granty.238 Podľa
týchto usmernení postupy verejného obstarávania musia spravovať princípmi
hospodárnosti (cieľom verejného obstarávania je dosiahnuť najlepšiu hodnotu za
peniaze s ohľadom na životný cyklus predmetu obstarávania), účinnosti (systém
má byť jednoduchý a pružný, produkujúci pozitívne výsledky bez zbytočných
prieťahov), spravodlivosti (systém obstarávania má byť nestranný, konzistentný
s dôveryhodný, založený na súťaži medzi potenciálnymi dodávateľmi,
nediskriminácii,

rovnakom

zaobchádzaní

na

zákaze

retroaktivity),

transparentnosti (systém obstarávania založený na pravidlách, ktoré sú všeobecne
dostupné a jednoznačné. Uchádzači musia mať zabezpečený rovnaký prístup
k informáciám pred a počas procesu obstarávania), pripísateľnosti (v rámci
systému obstarávania musia byť určení zamestnanci zodpovedný za dohľad
a presadzovanie pravidiel verejného obstarávania. Títo zamestnanci v prípade
zanedbania alebo porušenia svojich povinností musia čeliť disciplinárnemu
postihu a sankciám), hospodárskej súťaže (čo najširším využívaním ponukových
konaní, verejných súťaží, štandardizovaných dopytov a nediskriminačných
kvalifikačných, výberových a hodnotiacich kritérií) ako i etickými štandardmi
(súčasťou systému obstarávania je sú etické kódexy zamerané na vylúčenie
kolúzie, korupcie a konfliktu záujmov).
Usmernenia počítajú ako s otvorenými postupmi obstarávania, tak so
selektívnymi i rokovacími konaniami. Priame zadanie zákazky je možné vykonať
iba v taxatívne stanovených prípadoch. Pri obstarávaní sa môžu využívať aj
prostriedky elektronickej komunikácie.
Tieto usmernenia majú význam i z hľadiska analyzovaného obchodného
vzťahu, keďže Únia je považovaná za poskytovateľa finančných grantov239 aj
zmysle usmernení (bod 6.1.2), a ako taká štandardne požaduje pri sekundárnom
nákupe tovarov, služieb alebo stavebných prác z ňou poskytnutých prostriedkov
dostupné
na:
https://www.academia.edu/11990315/A_Comparative_Analysis_of_Public_Procurement_Refor
ms_in_Africa (navštívené dňa 12. 11. 2020)
238
SADC Guidelines for Procurement a Grants. Text dokumentu je dostupný na:
https://www.sadc.int/files/6114/9415/0514/SADC_Procurement_and_Grants_Guidelines_1_Janu
ary_2017.pdf (navštívené dňa 10. 11. 2020)
239
Únia podporuje hospodársky, sociálny a ľudský rozvoj v krajinách Afriky najmä
prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu, zriadeného nariadením č. 215/2008.
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formou verejného obstarávania (bod 6.6 Usmernení v spojení s článkom 205
nariadenia o rozpočtových pravidlách Únie240).

Kamerun. Obchodná dohoda241 z roku 2009 nadväzuje na Dohodu
o partnerstve s krajinami Afriky, Karibiku a Tichomoria (2000). Ide o dohodu,
ktorej ambíciou je homogénnym spôsobom nastaviť obchodné vzťahy s krajinami
Strednej Afriky, čím sa podporí regionálna integrácia a vytvoria sa nové
príležitosti pre rast a rozvoj a povedie k vytvoreniu spoločného obchodného
partnerstva a dobrej správe veci verejných v danej oblasti. Kamerun je zatiaľ
prvou z krajín, ktorá sa na tejto zmluve zúčastňuje.
Medzi osobitné ciele dohody patrí vytvorenie základov na rokovanie
o účinnom, predvídateľnom a transparentnom regionálnom regulačnom rámci pre
verejné obstarávanie a uplatňovanie tohto rámca. Okrem obchodu s tovarmi sa
majú postupne liberalizovať aj trhy verejných zákaziek (čl. 59). Pravidlá
verejného obstarávania by sa mali riadiť najmä princípmi transparentnosti
a nediskriminácie s ohľadom na podporu konkurenčného výberu. Touto zmluvou
Únia vyváža princípy a pravidlá verejného obstarávania, nakoľko prehlbovanie
regionálnej integrácie sa má dosiahnuť zavedením pravidiel Únie (hospodárska
súťaž, konkurencieschopnosť, duševné vlastníctvo, boj proti nezákonnému
obchodu, pirátstvo, verejné obstarávanie, služby, investície).

Kanada. Uzavretím Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody242
(CETA) Únia s Kanadou vytvorili zónu voľného obchodu, v ktorej vzájomnej

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) 2018/1046 z 18. júla 2018
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení
(EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013,
(EÚ) č. 1316/2013. (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia . 541/2014/EÚ a o zrušení
nariadenia (EÚ, EURATOM) č. 966/2012
241
Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej
strane a zmluvnou stranou Stredná Afrika na druhej strane bola podpísaná dňa 15. januára 2009
a uplatňuje sa od 4. augusta 2014. Text dohody v konsolidovanom znení je dostupný na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009A0228(01)20190218&from=EN (navštívené dňa 10. 11. 2020)
242
Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a
Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej bola uzavretá dňa 30. októbra 2016
a vykonávať sa začala 21. septembra 2017. Text dohody je dostupný na: https://eur240
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znižujú obchodné prekážky pre obchod s tovarmi a službami.243 Verejné
obstarávanie je obsiahnuté v kapitole 19 a pripojených Prílohách 19-1 až 19-18
osobitne upravujúcich harmonogramy zmluvných strán pre prístup na trhy
verejných zákaziek. Svojou povahou ide o substantívnu úpravu, ktorá nadväzuje
a vychádza z revidovanej GPA (2012).
Osobná pôsobnosť je vymedzená jednak presným vymenovaním (v prípade
Únie ide o vyčerpávajúci zoznam) obstarávajúcich autorít na ústrednej štátnej
úrovni (Príloha 19-1) a jednak funkčným popisom orgánov vládnej moci na nižšej
ako ústrednej úrovni (Príloha 19-2), resp. iných subjektov (Príloha 19-3).
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa úprava obsiahnutá v tejto dohode vzťahuje
na akékoľvek verejné obstarávanie tovarov, služieb alebo ich kombinácie (ako sú
špecifikované v prílohách každej zmluvnej strany k jej zoznamu týkajúcemu sa
prístupu na trh), ktoré sa neobstarávajú s cieľom komerčného predaja, resp.
ďalšieho komerčného spracovania, pričom sú uskutočňované na akomkoľvek
zmluvnom základe, ak dosahujú stanovenú prahovú hodnotu. Táto hodnota sa
mení v závislosti od povahy obstarávajúcej autority (pri subjektoch ústrednej
štátnej správy je nižšia a pri subjektoch na sub-centrálnej úrovni alebo pri iných
subjektoch je vyššia). Jednotlivé prahové hodnoty sú potom špecifikované
v Prílohách 19-1 až 19-3. Dohoda obsahuje aj negatívny výpočet tovarov
a služieb, na ktoré sa pravidlá verejného obstarávania podľa tohto režimu
nevzťahujú a tiež zoznam výnimiek, na základe ktorých sa deroguje
uplatniteľnosť dohodnutých pravidiel.
Zmluvné strany pri verejnom obstarávaní využívajú obstarávacie slovníky.
Kanada využíva pre tovary slovník Federal Supply Classification, pre služby už
spomínaný CPC. Únia pri tovaroch odkazuje na vybrané kapitoly Kombinovanej
nomenklatúry a prípade služieb tiež na CPC.
Pri verejnom obstarávaní sa využívajú postupy otvorenej súťaže,
selektívneho výberu v rámci ktorého obstarávajúca autorita vyzve na predloženie

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0114(01)&from=SK (navštívené
dňa 12. 11. 2020)
243
K dohode CETA pozri bližšie napr. Blažo, O.: (Possible) Impact of CETA on Creation of
Law”. Bratislava Law Review, vol. 1, no. 1, Oct. 2017, pp. 125-32, doi:10.46282/blr.2017.1.1.58,
ISSN (print) 2585-7088
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ponúk iba kvalifikovaných dodávateľov (rokovacie konanie) i obmedzený
výberový postup. Obmedzený postup obstarávania je však možné použiť iba za
taxatívne stanovených podmienok (článok 19.12), pričom tieto nesmú byť
zneužité na vylúčenie súťaže alebo podporu domácich dodávateľov. Dohoda
zároveň zakotvuje možnosť elektronického obstarávania, pričom definuje
podmienky využívania elektronickej aukcie. V takom prípade sú obstarávajúce
autority povinné zabezpečiť všeobecnú dostupnosť informačných technológií
a softvéru ako i integritu žiadostí o účasť a integritu predložených ponúk.
Na verejné obstarávanie podľa tejto dohody sa uplatňujú princípy
nediskriminácie, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, proporcionality,
integrity, najlepšej hodnoty za peniaze
Dohoda pripúšťa zavedenie registračných systémov a kvalifikačných
zoznamov. Z hľadiska skúmanej harmonizácie je významnou požiadavka, aby
zmluvné strany minimalizovali rozdiely v týchto systémoch a v kvalifikačných
postupoch, ak ich uplatňujú.
Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel sa realizuje prostredníctvom
vnútroštátnych postupov preskúmania. Každá zmluvná strana je v tejto súvislosti
povinná zabezpečiť včasný, účinný, transparentný a nediskriminačný postup
administratívneho alebo súdneho preskúmania, prostredníctvom ktorého bude
dodávateľ môcť napadnúť alebo porušenie ustanovení dohody, alebo nevykonanie
opatrení potrebných na riadne uplatňovanie týchto pravidiel. Priebeh
vnútroštátneho postupu preskúmania, ako je upravený v článku 19.17 CETA,
korešponduje s vnútroštátnym revíznym postupom v rámci Revidovanej GPA
(2012), preto odkazujeme na výklad obsiahnutý v tejto časti.
Z hľadiska posúdenia reexportu princípov OECD je možné konštatovať, že
v prípade obchodnej dohody s Kanadou bola táto ambícia do značnej miery
naplnená.
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Kolumbia, Peru a Ekvádor. Dohodou o obchode244 vytvorila Únia
s týmito členmi Andského spoločenstva zónu voľného obchodu. Medzi ciele
dohody patrí postupná liberalizácia obchodu s tovarom a službami, ako
i liberalizácia pohybov platieb a kapitálu v súvislosti s priamymi investíciami. Na
to nadväzujú ďalšie významné ciele, medzi ktoré patria o. i. účinné a recipročné
otvorenie trhov verejných zákaziek, ochrana práv duševného vlastníctva a ochrana
hospodárskej súťaže. Verejnému obstarávaniu je v dohode venovaná Hlava VI
a príloha XII. Úprava má substantívnu povahu, ktorá je obdobná s úpravou
v CETA.
Osobná pôsobnosť je vymedzená v Prílohe XII Dodatku 1 jednak
vymenovaním obstarávajúcich autorít na ústrednej štátnej úrovni245 a jednak
funkčným popisom orgánov vládnej moci na nižšej ako ústrednej úrovni,246 resp.
iných subjektov.247 Príloha obsahuje aj zoznam subjektov, na ktorých sa osobná
pôsobnosť tejto úpravy nevzťahuje.
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa úprava obsiahnutá v tejto dohode vzťahuje
na akékoľvek verejné obstarávanie tovarov, služieb alebo ich kombinácie (ako sú
špecifikované v prílohách každej zmluvnej strany k jej zoznamu týkajúcemu sa
prístupu na trh), ktoré sa neobstarávajú s cieľom komerčného predaja, resp.
ďalšieho komerčného spracovania, pričom sú uskutočňované na akomkoľvek
zmluvnom základe, ak dosahujú stanovenú prahovú hodnotu. Táto hodnota sa
mení v závislosti od povahy obstarávajúcej autority. Jednotlivé prahové hodnoty
sú potom špecifikované v častiach Prílohy XII, kde sú identifikované
obstarávajúce autority jednotlivých zmluvných strán.. Dohoda obsahuje aj
negatívny výpočet tovarov a služieb, na ktoré sa pravidlá verejného obstarávania
podľa tohto režimu nevzťahujú a tiež zoznam výnimiek, na základe ktorých sa
deroguje uplatniteľnosť dohodnutých pravidiel.

Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane
a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej, bola podpísaná dňa 26. júla 2012 a nadobudla
účinnosť v marci 2013 pre Peru, v auguste 2013 pre Kolumbiu a od 1. januára 2017 pre Ekvádor.
Text
dohody
v konsolidovanom
znení
je
dostupný
na:
http://publications.europa.eu/resource/cellar/046548f2-8de3-11e9-936901aa75ed71a1.0021.02/DOC_1 (navštívené dňa 15. 12. 2020)
245
Kolumbia v oddiele A.1, EÚ v oddiele B.1, Peru v oddiele C.1 a Ekvádor v oddiele D.1
246
Kolumbia v oddiele A.2, EÚ v oddiele B.2, Peru v oddiele C.2 a Ekvádor v oddiele D.2
247
Kolumbia v oddiele A.3, EÚ v oddiele B.3, Peru v oddiele C.3 a Ekvádor v oddiele D.3
244
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Zmluvné strany pri verejnom obstarávaní využívajú obstarávacie slovníky
iba v obmedzenom rozsahu: Kolumbia využíva CPC iba pre obstarávanie
vybraných služieb, nie však pre tovary a stavebné práce. Peru využíva CPC iba na
definovanie služieb vyňatých z rozsahu pôsobnosti dohody. Ekvádor využíva
CPC na vymedzenie tovarov vyňatých z pôsobnosti dohody. Na druhej strane
v prípade služieb prostredníctvom CPC pozitívne vymedzuje služby a stavebné
služby, na ktoré sa dohoda vzťahuje. Napokon Únia využíva pre vybrané tovary
CPV v kombinácii s národnými klasifikáciami jednotlivých členských štátov iba
pre prípad identifikácie obstarávajúcej autority podľa predmetu zákazky. Pre
všeobecné určenie tovarov v procese verejného obstarávania spoločný slovník
nevyužíva. Pre služby a stavebné práce uplatňuje CPC.
Pri verejnom obstarávaní sa využívajú postupy v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi a touto dohodou, pričom sa využívajú metódy otvorenej
súťaže, selektívneho výberu v rámci ktorého obstarávajúca autorita vyzve na
predloženie ponúk iba kvalifikovaných dodávateľov (rokovacie konanie)
i obmedzený výberový postup. Obmedzený postup obstarávania je však možné
použiť iba za taxatívne stanovených podmienok (článok 185) a v porovnaní
s CETA absentuje požiadavka na nezneužitie tohto postupu na vylúčenie súťaže
a podporu domácich dodávateľov. Dohoda zároveň zakotvuje možnosť
elektronického

obstarávania,

pričom

definuje

podmienky

využívania

elektronickej aukcie. V takom prípade sú obstarávajúce autority povinné
zabezpečiť všeobecnú dostupnosť informačných technológií a softvéru ako
i integritu žiadostí o účasť a integritu predložených ponúk.
Na verejné obstarávanie podľa tejto dohody sa uplatňujú princípy
nediskriminácie, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, proporcionality,
integrity, najlepšej hodnoty za peniaze.
Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel sa realizuje prostredníctvom
vnútroštátnych postupov preskúmania. Každá zmluvná strana je v tejto súvislosti
povinná zabezpečiť včasný, účinný, transparentný a nediskriminačný postup
administratívneho alebo súdneho preskúmania, prostredníctvom ktorého bude
dodávateľ môcť napadnúť alebo porušenie ustanovení dohody, alebo nevykonanie
opatrení potrebných na riadne uplatňovanie týchto pravidiel. Priebeh
vnútroštátneho postupu preskúmania, ako je upravený v článku 190, podobne ako
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v prípade CETA, korešponduje s vnútroštátnym revíznym postupom v rámci
revidovanej GPA (2012), preto rovnako odkazujeme na výklad obsiahnutý v tejto
časti.
Z hľadiska posúdenia reexportu princípov OECD je možné konštatovať, že
aj v tomto prípade sa tieto princípy uplatňujú, i keď v menšom rozsahu ako
v prípade CETA.

Kórea. Dohodou o voľnom obchode248 vytvorili zmluvné strany zónu
voľného obchodu, v ktorej sa zaviazali liberalizovať obchod s tovarom,
službami, usadzovanie, ako i trhy verejného obstarávania. Verejné obstarávanie je
upravené v deviatej kapitole a Prílohe 9. V úvode kapitoly sa obe strany sa ako
signatári GPA (1994) prihlásili k svojim záväzkom vyplývajúcim z tejto dohody,
pričom prejavili záujem rozšíriť dvojstranné obchodné príležitosti na trhu
verejných zákaziek. Táto agenda bola zverená do kompetencie pracovnej skupiny
pre verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie v obchodných vzťahoch medzi
Úniou a Kóreou sa na základe dohody o dočasnej uplatniteľnosti spravuje
Dohodou o verejnom obstarávaní (GPA) v jej revidovanom znení z r. 2012, a to v
celom v rozsahu s výnimkou derogácií uvedených v článku 9.1(4) a v prílohe 9,
kde si zmluvné strany dohodli osobitné prahové hodnoty pre koncesie na verejné
práce a pre zmluvy typu BOT249 a uplatniteľnosť pravidiel verejného obstarávania
podľa GPA (1994).
K reexportu princípov OECD z právneho poriadku Únie v tomto prípade
dochádza v rozsahu, v akom sa uplatňuje GPA (2012) (t. j. nediskriminácia,
transparentnosť,

integrita,

hospodárska

súťaž,

proporcionalita,

rovnaké

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane
a Kórejskou republikou na strane druhej bola podpísaná dňa 6. októbra 2010 a uplatňuje sa od 1.
júla 2011. Konsolidované znenie dokumentu je dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011A0514(01)-20180801&from=EN (navštívené dňa 30.
11. 2020)
249
Podľa článku 1(1) Prílohy 9 zmluva typu BOT znamená akékoľvek zmluvné dojednanie,
ktorého hladným účelom je zabezpečiť výstavbu alebo obnovenie fyzickej inraštruktúry, závodu,
budov, zariadení alebo iných diel, ktoré vlastní vláda a podľa ktorého ako protiplnenie za
vykonanie zmluvného dojednania dodávateľom obstarávajúca autorita poskytne dodávateľovi na
určité obdobie dočasné vlastníctvo takýchto diel alebo právo ich kontrolovať a prevádzkovať
a vyžadovať platbu za ich používanie počas trvania zmluvy.
248
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zaobchádzanie, CPC pre stavebné práce, možnosť elektronického verejného
obstarávania)

Libanon. Aj táto asociačná dohoda250 je súčasťou balíka eurostredomorských obchodných dohôd. Jej cieľom je o. i. dosiahnutie postupnej
liberalizácie obchodu s tovarom, službami a kapitálom a podpora hospodárskej,
sociálnej, kultúrnej, finančnej a monetárnej spolupráce. Osobitne vyjadreným
cieľom je postupná vzájomná liberalizácia zmlúv vo verejnom obstarávaní
(článok 39). V článku 49 sa potom zmluvné strany zaviazali vynaložiť maximálne
úsilie na aproximáciu príslušných právnych predpisov s cieľom umožniť
implementáciu tejto dohody.
Významnejší pokrok v tejto oblasti sa však doposiaľ nepodarilo dosiahnuť.
Vychádzam pritom z rozhodnutia Asociačnej rady o prioritách partnerstva medzi
Úniou a Libanonom v rokoch 2016-2020.251 Oblasť verejného obstarávania sa
medzi týmito prioritami nenachádza,

Maroko. Obchodnou dohodou252 z roku 1996 si zmluvné strany rovnako,
ako prípade Libanonu, stanovili za jeden z cieľov recipročnú a postupnú
liberalizáciu trhu verejných zákaziek. Hoci liberalizácia v oblasti obchodu
postupne napredovala253, tak ako v predchádzajúcom prípade, ani Maroku sa
v oblasti verejného obstarávania nepodarilo dosiahnuť badateľný pokrok. To
Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými
štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej bola podpísaná dňa 17. júna
2002. Konsolidované znenie dohody je dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006A0530(01)-20150209&from=EN (navštívené dňa 10.
11. 2020)
251
Rozhodnutie Asociačnej rady z 11. novembra č. UE-RL 3001/16 o odsúhlasení priorít
Partnerstva medzi EÚ a Libanonom. Dostupné na: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/eu_lebanon_partnership_priorities_20162020_and_their_annexed_eu-lebanon_compact.pdf (navštívené dňa 1. 12. 2020)
252
Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými
štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na druhej strane bola podpísaná dňa 26. februára
1996. Uplatňuje sa od 1. marca 2000. Text konsolidovaného znenia dohody je dostupný na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000A0318(01)20190719&from=EN (navštívené dňa 30. 11. 2020)
253
Viď Špeciálna správa Dvora adítorov č. 9/2019: EU Support to Morocco – Limited results so
far.
Dostupná
na:
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_09/SR_Morocco_EN.pdf
(navštívené
dňa 13. 12. 2020)
250
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mohlo byť čiastočne spôsobené aj prerušením politického dialógu zo strany
Maroka v rokoch 2015-2019 po tom, ako Všeobecný súd vo veci Front
Polisario254 rozhodol, že Dohoda o recipročných liberalizačných opatreniach pre
poľnohospodárske výrobky sa zrušuje v rozsahu, v akom je v ňom schválené, že
uvedená dohoda sa vzťahuje na Západnú Saharu.255 Dňa 27. júna sa uskutočnilo
stretnutie Asociačnej rady, na ktorom zmluvné strany deklarovali záujem
pokračovať v liberalizačnom úsilí a v úmysle definovať nový rámec vzťahov,
ktorý bude komplexný a odolný. Obnovené partnerstvo si pre nasledujúce roky
definuje nasledovné priority: (i) oblasť konvergencie hodnôt založených na
Charte základných práv Európskej únie, marockej ústave a medzinárodných
záväzkoch oboch zmluvných strán; (ii) oblasť hospodárskej konvergencie
a sociálnej kohézie; (iii) zdieľanie vedomostí a (iv) politické konzultácie
a posilnená spolupráca v otázkach bezpečnosti na bilaterálnej, regionálnej
a medzinárodnej úrovni.

Mexiko. Obchodné vzťahy s Mexikom prechádzajú v súčasnosti zmenou.
Hoci ešte stále platí Globálna dohoda256 z r. 1997, v roku 2016 zmluvné strany
začali rokovať o modernizácii jej obsahu. V roku 2018 zmluvné strany dosiahli
zhodu o zmene obsahu Globálnej dohody v časti obchodu a v apríli 2020 bola
dosiahnutá aj dohoda o prístupe na trhy verejných zákaziek. Nová dohoda
podstatným spôsobom rozvíja vzájomné obchodné vzťahy vo verejnom
obstarávaní. Dohoda z r. 1997 totiž iba obsahuje záväzok zmluvných strán
postupne si vzájomne otvoriť trhy verejných zákaziek, a to na recipročnom
základe. Spoločná rada mala za týmto účelom určiť primeraný časový rámec a
prijať príslušné opatrenia vo vzťahu k rozsahu zamýšľanej liberalizácie,
Rozsudok Všeobecného súdu (EÚ) z 10. decembra 2015 vo veci Front populaire pour la
libération de la sagiua-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) v Rada Európskej únie, T512/12, ECLI:EU.T:2015:953.
255
Rozsudok Všeobecného súdu T-512/12 bol neskôr zrušený rozsudkom Súdneho dvora (EÚ) C104/16P zo dňa 21. decembra 2016, ECLI:EU:C:2016:973, avšak súd v bode 132 potvrdil (hoci
z iných dôvodov ako Všeobecný súd), že dohoda o liberalizácii sa má v súlade s relevantnými
pravidlami medzinárodného práva uplatniteľnými vo vzťahoch medzi Úniou a Marockým
kráľovstvom vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na územie Západnej Sahary.
256
Dohoda o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym
spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane
druhej bola podpísaná 8. decembra 1997 a uplatňuje sa od 1. októbra 2000. Text dohody je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e128351b99415c.0004.02/DOC_2&format=PDF (navštívené dňa 30. 11. 2020)
254
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nediskriminačnému prístupu na dohodnuté trhy verejných zákaziek, prahovým
hodnotám, spravodlivým a transparentným postupom, jasným revíznym
postupom a využívaniu informačných technológií. Vzhľadom na skutočnosť, že
oficiálny text dohody zatiaľ nie je verejne dostupný, podrobnejšia analýza dohody
vzhľadom na zameranie práce nie je v súčasnosti možná. Podľa informácií na
stránke Európskej komisie a zverejneného Sumáru257 k Novej dohode sa Mexiko
zaväzuje otvoriť svoje trhy verejných zákaziek podnikateľom z EÚ vo väčšom
rozsahu, ako voči ktorémukoľvek inému svojmu obchodnému partnerovi.
Zmluvné strany si na recipročnom základe otvoria trhy verejných zákaziek
vymedzené v zozname záväzkov, pričom Mexiko sa zaväzuje začať rokovania
s mexickými štátmi, s cieľom umožniť prístup uchádzačov z Únie aj na trhy
verejných zákaziek na štátnej úrovni. Verejné zákazky by sa mali uzatvárať na
nediskriminačnom prístupe so zaručením transparentnosti. V tejto súvislosti
Mexiko zaviedlo štandardy svojich obstarávacích procesov, ktoré sú ekvivalentné
tým v GPA (2012), a zverejňovanie informácií o všetkých verejných
obstarávaniach na jedinej webovej stránke. Novým prvkom je tiež možnosť
zohľadniť environmentálne

a sociálne hľadiská za predpokladu, že nie sú

diskriminačné a súvisia s predmetom obstarávanej zákazky.
Nová dohoda je v súčasnosti v procese ratifikácie zmluvnými stranami,
pričom ratifikačný proces v čase publikovania tejto práce podľa informácií
z webovej stránky Európskej komisie nebol ukončený.258

Moldavsko uzavrelo obchodnú dohodu259 o pridružení k Únii v r. 2014.
Relevantnými cieľmi pridruženia z hľadiska zamerania práce sú najmä podpora
rozvoja hospodárskeho potenciálu Moldavska prostredníctvom medzinárodnej
spolupráce, aproximácia jeho právnych predpisov s právom Únie a vytvorenie

Sumarizácia výsledkov vzájomných rokovaní „New EU-Mexiko agreement - The agreement
in principle“ je dostupná na: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/april/tradoc_156791.pdf
(navštívené dňa 30. 11. 2020)
258
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/ (navštívené dňa 16. 12.
2020)
259
Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú
energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej bola
uzavretá dňa 24.júna 2014 a nadobudla dočasnú platnosť dňa 1. septembra 2014 a úplnú platnosť
dňa 1. júla 2016. Text dohody je dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:260:FULL&from=EN (navštívené dňa 30. 11. 2020)
257
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podmienok na posilnenie hospodárskych a obchodných vzťahov vedúcich
k postupnej integrácii Moldavska do vnútorného trhu Únie. V oblasti verejného
obstarávania sa zmluvné strany zaviazali spolupracovať tak, aby Moldavsko
dosiahlo aproximáciu postupov verejného obstarávania so zaužívanou praxou
Únie. Aproximácia sa má uskutočniť postupne v piatich fázach podľa časového
harmonogramu uvedeného v Prílohe XXIX-B, najneskôr však do 8 rokov od
nadobudnutia platnosti tejto dohody (t.j. do r. 2024). V rámci tohto procesu má
Moldavsko zohľadňovať aj príslušnú judikatúru Súdneho dvora EÚ, vykonávacie
opatrenia prijaté Európskou komisiou a ak akékoľvek zmeny práva Únie, ktoré
medzičasom nastanú. (článok 273). Právomoc vo veci výkladu a uplatňovania
tejto dohody v prípade sporov týkajúcich sa verejného obstarávania má Súdny
dvor Európskej únie (článok 403). Okrem toho má Európska komisia právo
získavať dôkazy, že postupy verejného obstarávania sú v súlade so zásadami
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie, ako aj že
predchádzajú akémukoľvek konfliktu záujmov (článok 424).
Samotné verejné obstarávanie je upravené v kapitole 8 a Prílohe XXIX.
Základné princípy sú vyjadrené v článku 268 dohody („zmluvné strany uznávajú,
že transparentné, nediskriminačné, konkurenčné a otvorené zadávanie verejných
zákaziek prispieva k udržateľnému hospodárskemu rozvoju, a kladú si za cieľ
recipročné a postupné otvorenie ich trhov s verejnými zákazkami“).
Z hľadiska osobnej pôsobnosti sa tieto pravidlá majú uplatňovať na každého
verejného obstarávateľa, verejnoprávne subjekty a verejné podniky v oblasti
verejných služieb a súkromné podniky, ktoré v oblasti verejných služieb pôsobia
na základe osobitných alebo výlučných práv.
Vecná pôsobnosť predmetnej úpravy pokrýva verejné zákazky na práce,
tovary a služby, ako aj zákazky na práce, tovary a služby v sektore verejných
služieb, ako aj koncesia na práce a služby za predpokladu, že hodnota
obstarávanej zákazky dosiahla dohodnutú prahovú hodnotu.
Podľa Záverov Rady o vzťahoch s Moldavskom zo septembra 2019,260
Moldavsku sa do dnešného dňa nepodarilo vykonať všetky potrebné reformy,
Tlačová správa je dostupná na: https://www.consilium.europa.eu/sk/press/pressreleases/2019/09/30/joint-press-statement-following-the-fifth-association-council-meetingbetween-the-european-union-and-the-republic-of-moldova/ (navštívené dňa 1.12.2020)
260
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a preto vyššie uvedené ciele zostávajú zatiaľ nenaplnené. V prípade ich splnenia
však dôjde aj k účinnému reexportu princípov OECD.

Palestína rovnako ako Libanon a Maroko mala ambíciu recipročne
progresívne liberalizovať trh verejných zákaziek. Vzhľadom na dlhodobú zlú
geopolitickú situáciu v danej oblasti sa tento cieľ stanovený v obchodnej dohode
o pridružení261 z r. 1997 nerealizoval. V iných oblastiach obchodu však
spolupráca pokračuje, čoho dôkazom sú i stretnutia Podvýboru pre obchod na
vnútornom trhu, priemysel, poľnohospodárstvo a rybárstvo, clá. Posledná
zverejnená správa262 tohto výboru je z 10. septembra 2018 (problematika
verejného obstarávania v ňom riešená nie je).

Pobrežie slonoviny uplatňuje obchodnú dohodu263 s Úniou od roku 2016.
Hoci jej cieľom je podpora harmonickej a postupnej integrácie západnej Afriky
do svetového hospodárstva, vo vzťahu k verejnému obstarávaniu zmluvné strany
prijali iba záväzok prijať opatrenia a spolupracovať pri budúcom uzavretí
komplexnej obchodnej dohody pokrývajúcej aj túto oblasť.

San Marino obchodnou dohodou264 z r. 1991 vytvorilo s Úniou colnú úniu,
v ktorej sa realizuje voľný pohyb tovaru špecifikovaný v tejto dohode. Verejné
obstarávanie nebolo predmetom úpravy vzájomných vzťahov.
Európsko-stredomorská dočasná dohoda o pridružení o obchode a spolupráci medzi
Európskym spoločenstvom, na jednej strane a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech
palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane bola podpísaná dňa 24.
februára 1997. Uplatňovať sa začala 1. júla 1997. text dohody v konsolidovanom znení je dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997A0716(01)20160301&from=EN (navštívené dňa 30.11.2020)
262
Správa je dostupná na: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157901.pdf
(navštívené dňa 20. 12. 2020)
263
Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím slonoviny na jednej strane
a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej zo dňa 26. novembra 2008
nadobudla platnosť 3. septembra 2016. Text dohody v konsolidovanom znení je dostupný na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009A0303(01)20191202&from=EN (navštívené dňa 1. 12. 2020)
264
Dohoda o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom
a Republikou San Maríno zo dňa 16. decembra 1991 sa uplatňuje od 1. apríla 2002. Text dohody
v konsolidovanom
znení
je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legal261
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Severné Macedónsko je treťou kandidátskou krajinou Západného
Balkánu na členstvo v Únii. Na základe stabilizačnej a asociačnej dohody265
z roku 2001 sa Severné Macedónsko zaviazalo aproximovať svoj právny poriadok
s právom Únie. Tento proces by sa mal realizovať v dvoch etapách (4+6 rokov
odo dňa účinnosti dohody), pričom pravidlá verejného obstarávania Únie mali byť
do právneho poriadku tejto krajiny implementované v rámci prvej etapy.
Podobne ako Albánsko, Bosna a Hercegovina či Čierna Hora, aj Severné
Macedónsko definovalo do času efektívneho uplatňovania úniových pravidiel za
svoj

želateľný cieľ otvorenie trhov verejných zákaziek na základe

nediskriminácie a reciprocity v režime podľa pravidiel WTO. Nediskriminácia má
zaručovať spoločnostiam zo Severného Macedónska prístup k trhom verejných
zákaziek v rámci Únie za podmienok, ktoré nie sú menej priaznivé ako voči
spoločnostiam pochádzajúcim z Únie. Ide o asymetrický model, pretože
spoločnostiam so sídlom v Únii poskytne Severné Macedónsko nediskriminačný
prístup na svoje trhy verejných zákaziek až po uplynutí prechodného (maximálne)
5-ročného obdobia.
Z hľadiska posúdenia harmonizácie právnych predpisov, na základe tejto
zmluvy v budúcnosti dôjde k reexportu princípov verejného obstarávania OECD
do právneho poriadku Severného Macedónska.
Z hodnotiacej správy Európskej komisie za rok 2020266 však vyplýva, že
ani tejto krajine Západného Balkánu sa doposiaľ tieto ambície nepodarilo naplniť
(bližšie pozri Graf 2 a Tabuľku č. 4 v záverečnej časti tejto kapitoly).

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002A0328(01)-20080201&from=EN (navštívené dňa 1.
11. 2020)
265
Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bývalou
juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2004.
Dokument v konsolidovanom znení je dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004A0320(03)-20150501&from=EN (navštívené dňa
15. 12. 2020)
266
Dostupné
na:
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf (navštívené dňa 15. 12. 2020)
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Singapur a Únia podpísali dohodu o voľnom obchode267 dňa 19. októbra
2018. Cieľom tejto dohody je liberalizovať a uľahčiť obchod a investície medzi
zmluvnými stranami, pričom zmluvné strany vytvorili zónu voľného obchodu.
Verejné obstarávanie je upravené v kapitole 9 a prílohe č. 9.
Svojou povahou ide o substantívnu úpravu, ktorá nadväzuje a vychádza
z revidovanej GPA (2012), pričom ide o obdobnú úpravu s CETA.
Osobná pôsobnosť je vymedzená jednak presným vymenovaním
obstarávajúcich autorít na

ústrednej štátnej úrovni (Príloha 9-A) a jednak

funkčným popisom orgánov vládnej moci na nižšej ako ústrednej úrovni (Príloha
9-B), resp. iných subjektov (Príloha 9-C).
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa úprava obsiahnutá v tejto dohode
vzťahuje na akékoľvek verejné obstarávanie tovarov, služieb alebo ich
kombinácie (ako sú špecifikované v prílohách každej zmluvnej strany k jej
zoznamu týkajúcemu sa prístupu na trh), ktoré sa neobstarávajú s cieľom
komerčného predaja, resp. ďalšieho komerčného spracovania, pričom sú
uskutočňované na akomkoľvek zmluvnom základe, ak dosahujú stanovenú
prahovú hodnotu. Táto hodnota sa mení v závislosti od povahy obstarávajúcej
autority (pri subjektoch ústrednej štátnej správy je nižšia a pri subjektoch na subcentrálnej úrovni alebo pri iných subjektoch je vyššia). Jednotlivé prahové
hodnoty sú potom špecifikované v Prílohách 9-A až 9-C. Dohoda obsahuje aj
negatívny výpočet tovarov a služieb, na ktoré sa pravidlá verejného obstarávania
podľa tohto režimu nevzťahujú a tiež zoznam výnimiek, na základe ktorých sa
deroguje uplatniteľnosť dohodnutých pravidiel.
Obstarávacie slovníky využívajú obe zmluvné strany, aj keď v rozličnom
rozsahu. Únia pri tovaroch odkazuje na vybrané kapitoly Kombinovanej
nomenklatúry a prípade služieb a stavebných prác na CPC. Singapur pri
obstarávaní tovarov obstarávací slovník neaplikuje. Pri službách a stavebných
prácach tiež odkazuje na CPC.

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou nadobudla
účinky dňa 21. novembra 2019. Text dohody je dostupný na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:294:FULL&from=EN (navštívené dňa 15. 7. 2020)
267

114

Pri verejnom obstarávaní sa využívajú postupy otvorenej súťaže,
selektívneho výberu v rámci ktorého obstarávajúca autorita vyzve na predloženie
ponúk iba kvalifikovaných dodávateľov (rokovacie konanie) i obmedzený
výberový postup. Obmedzený postup obstarávania je však možné použiť iba za
taxatívne stanovených podmienok (článok 9.12), pričom tieto nesmú byť zneužité
na vylúčenie súťaže alebo podporu domácich dodávateľov. Dohoda zároveň
zakotvuje možnosť elektronického obstarávania, pričom definuje podmienky
využívania elektronickej aukcie. V takom prípade sú obstarávajúce autority
povinné zabezpečiť všeobecnú dostupnosť informačných technológií a softvéru
ako i integritu žiadostí o účasť a integritu predložených ponúk.
Na verejné obstarávanie podľa tejto dohody sa uplatňujú princípy
nediskriminácie, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, proporcionality,
integrity, najlepšej hodnoty za peniaze
Dohoda pripúšťa zavedenie registračných systémov a kvalifikačných
zoznamov. Z hľadiska skúmanej harmonizácie je významnou požiadavka, aby
zmluvné strany minimalizovali rozdiely v týchto systémoch a v kvalifikačných
postupoch, ak ich uplatňujú.
Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel sa realizuje prostredníctvom
vnútroštátnych postupov preskúmania. Každá zmluvná strana je v tejto súvislosti
povinná zabezpečiť včasný, účinný, transparentný a nediskriminačný postup
administratívneho alebo súdneho preskúmania, prostredníctvom ktorého bude
dodávateľ môcť napadnúť alebo porušenie ustanovení dohody, alebo nevykonanie
opatrení potrebných na riadne uplatňovanie týchto pravidiel. Priebeh
vnútroštátneho postupu preskúmania, ako je upravený v článku 9.17,
korešponduje s postupom v rámci CETA, preto odkazujeme na výklad obsiahnutý
v tejto časti.
Z hľadiska posúdenia reexportu princípov OECD je možné konštatovať,
že v prípade obchodnej dohody so Singapurom bola táto ambícia do značnej miery
naplnená.
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Srbsko je zatiaľ poslednou krajinou Západného Balkánu zo statusom
kandidátskej krajiny. Na základe stabilizačnej a asociačnej dohody268 sa Srbsko
zaviazalo aproximovať svoj právny poriadok s právom Únie (článok 72). Tento
proces by sa mal realizovať do 6 rokov odo dňa účinnosti dohody.
Rovnako ako ostatné kandidátske krajiny aj Srbsko definovalo do času
efektívneho uplatňovania úniových pravidiel za svoj želateľný cieľ otvorenie
trhov verejných zákaziek na základe nediskriminácie a reciprocity v režime podľa
pravidiel WTO. Nediskriminácia má zaručovať spoločnostiam zo Srbska prístup
k trhom verejných zákaziek v rámci Únie za podmienok, ktoré nie sú menej
priaznivé ako voči spoločnostiam pochádzajúcim z Únie. Ide o asymetrický
model, pretože spoločnostiam so sídlom v Únii poskytne Srbsko nediskriminačný
prístup na svoje trhy verejných zákaziek až po uplynutí prechodného obdobia,
ktorého dĺžka nepresiahne 5 rokov.
Osobitne je upravená oblasť služieb vo verejnom záujme, kde sa Srbsko
zaviazalo prevziať právo Únie.
Z hľadiska posúdenia harmonizácie právnych predpisov, na základe tejto
zmluvy v budúcnosti dôjde k reexportu princípov verejného obstarávania OECD
do srbského právneho poriadku.
Z hodnotiacej správy Európskej komisie za rok 2020269 však vyplýva, že
ani Srbsku sa doposiaľ tieto ambície nepodarilo naplniť (bližšie pozri Graf 2 a
Tabuľku č. 4 v záverečnej časti tejto kapitoly)

Krajiny Strednej Ameriky Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras,
Nikaragua a Panama substantívnym spôsobom upravili verejné obstarávanie
v asociačnej obchodnej dohode270 s Úniou, ktorá sa uplatňuje od roku 2013. Hoci
Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi
na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej bola podpísaná v roku 2010 s účinnosťou
od 1. septembra 2013. Dokument v konsolidovanom znení je dostupný na: https://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013A1018(01)-20150201&from=EN
(navštívené dňa 15.12. 2020).
269
Dostupné
na:
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/serbia_report_2020.pdf (navštívené dňa 15. 12. 2020)
270
Dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej
strane a Strednou Amerikou na strane druhej bola podpísaná dňa 29. júna 2012. Text dohody je
268
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väčšina cieľov tejto dohody je zameraná na zabezpečenie mieru, rozvoj
demokratickej spoločnosti, ochranu ľudských práv a zavádzanie princípov rule of
law, zmluvné strany sa zaviazali spolupracovať aj v hospodárskej oblasti v rámci
regionálnej integrácie. Spolupráca v oblasti verejného obstarávania má spočívať
predovšetkým v podpore vybudovania nezávislého inštitucionálneho systému,
výmeny skúseností, budovaní odborných kapacít, či vytvorení jednotného
kontaktného miesta na získavanie informácií o problematike verejného
obstarávania v rámci celého regiónu Strednej Ameriky. Cieľom je účinné
recipročné a postupné otváranie trhov verejných zákaziek, pričom zmluvné strany
uznávajú, že transparentné, konkurenčné a otvorené zadávanie verejných
zákaziek prispieva k trvalo udržateľnému hospodárskemu rozvoju (článok 209).
Osobná pôsobnosť je vymedzená v Dodatku 1 k Prílohe XVI presným
vymenovaním obstarávajúcich autorít na ústrednej štátnej úrovni (oddiel A)
a zároveň funkčným popisom orgánov vládnej moci na nižšej ako ústrednej úrovni
(oddiel B), resp. iných subjektov (oddiel C).
Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa úprava obsiahnutá v tejto dohode
vzťahuje na akékoľvek verejné obstarávanie tovarov, služieb alebo ich
kombinácie (ako sú špecifikované v prílohách každej zmluvnej strany k jej
zoznamu týkajúcemu sa prístupu na trh), ktoré sa neobstarávajú s cieľom
komerčného predaja, resp. ďalšieho komerčného spracovania, pričom sú
uskutočňované na akomkoľvek zmluvnom základe, ak dosahujú stanovenú
prahovú hodnotu. Táto hodnota sa mení v závislosti od povahy obstarávajúcej
autority (pri subjektoch ústrednej štátnej správy je nižšia a pri subjektoch na subcentrálnej úrovni alebo pri iných subjektoch je vyššia). Jednotlivé prahové
hodnoty sú potom špecifikované v už spomenutom Dodatku 1 k prílohe XVI.
Dohoda obsahuje aj negatívny výpočet tovarov a služieb, na ktoré sa pravidlá
verejného obstarávania podľa tohto režimu nevzťahujú a tiež zoznam výnimiek,
na základe ktorých sa deroguje uplatniteľnosť dohodnutých pravidiel.

dostupný
na:
content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2012:346:FULL&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-
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Obstarávacie slovníky využívajú obe zmluvné strany, a to pri službách
a stavebných prácach, kedy odkazujú na CPC. Únia používa obstarávací slovník
HS aj v prípade vymedzenia tovarov.
Pri verejnom obstarávaní sa využívajú postupy otvorenej súťaže,
selektívneho výberu v rámci ktorého obstarávajúca autorita vyzve na predloženie
ponúk iba kvalifikovaných dodávateľov (rokovacie konanie) i obmedzený
výberový postup. Obmedzený postup obstarávania je však možné použiť iba za
taxatívne stanovených podmienok (článok 220), pričom tieto nesmú byť zneužité
na vylúčenie súťaže alebo podporu domácich dodávateľov. Dohoda zároveň
zakotvuje možnosť elektronického obstarávania, pričom definuje podmienky
využívania elektronickej aukcie. V takom prípade sú obstarávajúce autority
povinné zabezpečiť všeobecnú dostupnosť informačných technológií a softvéru
ako i integritu žiadostí o účasť a integritu predložených ponúk.
Na verejné obstarávanie podľa tejto dohody sa uplatňujú princípy
nediskriminácie, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, proporcionality,
integrity, hospodárskej súťaže a najlepšej hodnoty za peniaze
Dohoda pripúšťa zavedenie registračných systémov a kvalifikačných
zoznamov. Z hľadiska skúmanej harmonizácie je významnou požiadavka, aby
zmluvné strany minimalizovali rozdiely v týchto systémoch a v kvalifikačných
postupoch, ak ich uplatňujú.
Dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel sa realizuje prostredníctvom
vnútroštátnych postupov preskúmania. Každá zmluvná strana je v tejto súvislosti
povinná zabezpečiť včasný, účinný, transparentný a nediskriminačný postup
administratívneho alebo súdneho preskúmania, prostredníctvom ktorého bude
dodávateľ môcť napadnúť alebo porušenie ustanovení dohody, alebo nevykonanie
opatrení potrebných na riadne uplatňovanie týchto pravidiel. Priebeh
vnútroštátneho postupu preskúmania, ako je upravený v článku 225 (podobne ako
v prípade zmluvy so Singapurom), korešponduje s postupom v rámci CETA,
preto odkazujeme na výklad obsiahnutý v tejto časti.
Z hľadiska formálneho posúdenia reexportu princípov OECD je možné
konštatovať, že aj v prípade obchodnej dohody so Strednou Amerikou bola táto
ambícia do značnej miery naplnená.
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Sýria síce v minulosti s Úniou uzavrela obchodnú dohodu,271 podobne ako
v prípade iných krajín Stredného Východu, ani v tejto dohode verejné
obstarávanie nie je upravené.

Štáty východnej a južnej Afriky Botswana, Lesotho, Mozambik,
Namíbia, Eswatini a Južná Afrika dohodou o hospodárskej spolupráci z r. 2014272
má predovšetkým za cieľ zníženie a odstránenie chudoby, udržateľný rozvoj,
integráciu týchto krajín do svetového hospodárstva a zlepšenie ich kapacity
v otázkach obchodu. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, zmluvné strany sa dohodli
na užšej spolupráci, ktorá v budúcnosti môže vyústiť do substantívnej úpravy.

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko uzavreli s Úniou dohodu273 o vytvorení
Colnej únie. Úprava verejného obstarávania sa v tejto dohode nenachádza. Kým
Lichtenštajnsko vyriešilo túto otázku neskôr v rámci Dohody o európskom
hospodárskom priestore, v prípade Švajčiarska táto oblasť vo vzťahu k Únii
zostáva neupravená.

Tichomorské štáty Fidži a Papua-Nová Guinea síce uzavreli s Úniou
obchodnú dohodu,274 jej predmetom však neboli ustanovenia o verejnom
obstarávaní.

Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sýrskou arabskou
republikou zo dňa 18. januára 1977 je dostupná na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1399543172698&uri=CELEX:21977A0118(05) (navštívené dňa 1. 12.
2020)
272
Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej
strane a štátmi SADC-DHP na strane druhej sa uplatňuje od 10. októbra 2016. Dostupná na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:250:FULL&from=EN
(navštívené dňa 1. 12. 2020)
273
Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou sa
uplatňuje
od
1.
januára
1973.
Dostupné
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01972A0722(03)-20190301&from=EN (navštívené dňa 10.
11. 2020)
274
Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane
a tichomorskými štátmi na druhej strane zo dňa 30. júla vstúpila do platnosti dňa 20. decembra
2009.
Text
dohody
je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A1016(01)&from=EN (navštívené dňa 1. 12. 2020)
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Tunisko sa v dohode o pridružení275 zaviazalo postupne recipročne
liberalizovať trhy verejných zákaziek. Tento záväzok vyústil do zahájenia
rokovaní o uzavretí komplexnej obchodnej dohody (DCFTA) v roku 2015.
Cieľom týchto rokovaní je postupná integrácia Tuniskej ekonomiky do
vnútorného trhu Únie. Rokovania v súčasnosti nie sú ukončené.276

Turecko v roku 1999 získalo status kandidátskej krajiny na členstvo
v Únii. Rokovania o pristúpení sa začali v roku 2005. Vzhľadom na dlhodobé
porušovanie princípov právneho štátu, porušovanie medzinárodného práva,
neoprávnenú ťažbu v Stredomorí však Rada v roku 2018 pozastavila prístupové
rokovania, pričom tento stav platí aj v súčasnosti. Vzájomný obchod sa spravuje
ustanoveniami Ankarskej dohody z r. 1963277 a rozhodnutiami Asociačnej rady
o zavedení colnej únie z roku 1995. V rámci colnej únie sa Turecko zaviazalo do
budúcna progresívne liberalizovať aj trhy verejných zákaziek. Tento záväzok pre
neho v končenom dôsledku vyplýval, spolu s povinnosťou prevzatia pravidiel
Únie do svojho právneho poriadku, aj z Kodanských konvergenčných kritérií.
Podľa prehľadu otvorených kapitol k 31. januáru 2018278 však vyplýva, že
Turecko túto kapitolu vôbec neotvorilo. Rovnako z hodnotiacej správy Európskej
komisie za rok 2020279 vyplýva, že pokrok Turecka v tejto oblasti je nedostatočný.

V obchodnej dohode s Ukrajinou280 definovali zmluvné strany ako jeden
zo základných cieľov postupnú integráciu Ukrajiny do vnútorného trhu Únie.

Európsko-Stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich
členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej zo 7. júla 1995. Text
dohody
je
dostupný
na:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:21998A0330(01)&from=EN (navštívené 1. 12. 2020)
276
Pre viac informácií pozri http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1380
277
Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f8e2f9f4-75c8-4f62-ae3fb86ca5842eee.0008.02/DOC_2&format=PDF (navštívené dňa 5. 12. 2020)
278
Dostupné na: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190528negotiations-status-turkey.pdf (navštívené dňa 5. 12. 2020)
279
Dostupné
na:
https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf (navštívené dňa 5. 12. 2020)
280
Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane
a Ukrajinou na strane druhej bola podpísaná dňa 27. júna 2014. Text dohody je dostupný na:
275

120

Takáto integrácia predpokladá úplnú harmonizáciu ukrajinských pravidiel
s právom vnútorného trhu Únie.
V oblasti
spolupracovať

verejného

obstarávania

sa

zmluvné

strany

zaviazali

tak, aby Ukrajina dosiahla aproximáciu postupov verejného

obstarávania so zaužívanou praxou Únie. Aproximácia sa má uskutočniť postupne
v piatich fázach podľa časového harmonogramu uvedeného v Prílohe XXI-A,
najneskôr však do 8 rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody. V rámci tohto
procesu má Ukrajina zohľadňovať aj príslušnú judikatúru Súdneho dvora EÚ,
vykonávacie opatrenia prijaté Európskou komisiou a ak akékoľvek zmeny práva
Únie, ktoré medzičasom nastanú (článok 153). Právomoc vo veci výkladu
a uplatňovania tejto dohody v prípade sporov týkajúcich sa verejného
obstarávania má Súdny dvor Európskej únie (článok 322).
Samotné verejné obstarávanie je upravené v kapitole 8 a Prílohe XXI.
Základné princípy sú vyjadrené v článku 148 dohody a sú rovnaké ako v zmluve
s Moldavskom (transparentnosť, nediskriminácia, hospodárska súťaž, rovnaké
zaobchádzanie, otvorené zadávanie verejných zákaziek, reciprocita).
Z hľadiska osobnej pôsobnosti sa tieto pravidlá majú uplatňovať na
každého verejného obstarávateľa, verejnoprávne subjekty a verejné podniky
v oblasti verejných služieb a súkromné podniky, ktoré v oblasti verejných služieb
pôsobia na základe osobitných alebo výlučných práv.
Vecná pôsobnosť predmetnej úpravy pokrýva verejné zákazky na práce,
tovary a služby, ako aj zákazky na práce, tovary a služby v sektore verejných
služieb, ako aj koncesia na práce a služby za predpokladu, že hodnota
obstarávanej zákazky dosiahla dohodnutú prahovú hodnotu.
Podľa Hodnotiacej správy Európskej komisie281 za rok 2020 Ukrajina sa
reformami z roku 2019 priblížila k štandardom Únie. Komisia však zistila
porušenia v otázkach nezávislosti revíznej autority a nerešpektovanie princípov

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:161:FULL&from=EN
(navštívené dňa 15.11.2020)
281
Dostupné
na:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2020_ukraine_association_implementation_report_final.pd
f (navštívené dňa 1.12.2020)

121

rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie v súvislosti s požiadavkou na
miestny obsah.
Ukrajine sa do dnešného dňa nepodarilo vykonať všetky potrebné reformy,
a preto vyššie uvedené ciele zostávajú zatiaľ nenaplnené. V prípade ich splnenia
však dôjde aj k účinnému reexportu princípov OECD.

ZHRNUTIE

Európska únia je dôkazom toho, že úplná liberalizácia trhov verejného
obstarávania medzi jej členskými štátmi je možná (Únia vytvára vnútorný trh) a že
soft law OECD skutočne ovplyvňuje právne poriadky regionálnych zoskupení
a ich členských štátov. Európska únia cestou vlastnej legislatívy alebo aj
prostredníctvom rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ inkorporovala všetky
princípy verejného obstarávania (nediskriminácia, transparentnosť, integrita,
hospodárska súťaž, proporcionalita, rovnaké zaobchádzanie, najlepšia hodnota za
peniaze, vyvažovanie, hospodárnosť, zodpovednosť, riadna správa vecí
verejných, spoločný obstarávací slovník, elektronické verejné obstarávanie)
a dokonca nad ich rozsah formulovala aj ďalšie požiadavky, ktoré by počas
verejného obstarávania mali byť zohľadňované (ochrana životného prostredia,
sociálne aspekty).
Okrem toho Únia naplno využíva spoločný obstarávací slovník (CPV)
a verejné obstarávania sú obligatórne realizované elektronickými prostriedkami.
Tým sa výrazným spôsobom znížila netransparentnosť procesov a podporila sa
účasť uchádzačov pochádzajúcich z rôznych členských štátov.
Mechanizmus na riešenie sporov je funkčný a efektívny. Vzhľadom na
obrovský počet súdnych rozhodnutí Súdneho dvora EÚ v tejto oblasti, neboli
predmetom analýzy. Ich použitie som limitovala v tom rozsahu, v akom sa javili
byť vhodné na dovysvetlenie skúmanej matérie.282

282

Rozsudky Súdneho dvora EÚ sú všeobecne dostupné na webovej stránke www.curia.europa.eu.
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Takto nastavené pravidlá, za predpokladu, že sa dodržiavajú, preto
skutočne možno považovať za účinný prostriedok pre udržateľný rozvoj
hospodárstva ale i ako nástroj na podporu budovania právneho štátu.
Vzhľadom na skutočnosť že Únia pri vykonávaní svojej zahraničnej
politiky podporuje budovanie právneho štátu, trvalo udržateľný hospodársky
rozvoj, integráciu krajín do svetového hospodárstva a dobrú správu vecí
verejných, pričom jej cieľom je vždy si uchovávať svoje hodnoty, vyššie
zmienené princípy sa premietajú vo väčšom alebo menšom rozsahu aj do jej
medzinárodných obchodných dohôd.
Medzinárodné obchodné dohody uzatvára Únia, ak to je možné, regionálne
homogénne, čím sa snaží prispieť k posilneniu integrácie medzi svojimi
zmluvnými partnermi v regióne, vytvoreniu stabilného a predvídateľného
právneho prostredia, čo v konečnom dôsledku povedie aj k rastu vzájomného
obchodu medzi týmito krajinami a zlepšeniu ich blahobytu.
Predmetom analýzy bola úprava verejného obstarávania vo všetkých 38
zahraničných obchodných dohodách uzavretých Európskou úniou (resp. jej
právnymi predchodcami) a jej členskými štátmi s inými štátmi, resp.
regionálnymi zoskupeniami, ktoré sú registrované v zozname obchodných dohôd
Svetovej obchodnej organizácie. Dohoda s Mexikom je však stále v procese
ratifikácie, preto ju do ďalšieho syntetického zhodnotenia nezaradíme. Do
analýzy nebola zahrnutá ani aktuálne oznámená dosiahnutá obchodná dohoda so
Spojeným kráľovstvom, nakoľko v čase písania tejto publikácie nebolo
k dispozícii jej oficiálne znenie.283
Úspešnosť snahy Únie o reexport princípov OECD v oblasti verejného
obstarávania ilustrujem v nasledujúcej Tabuľke č. 3 a v Grafe č. 1.

Dňa 28.12.2020 bol zverejnený aktualizovaný dokument „Trade and Cooperation Agreement
between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the Other part.“ Text dokumentu
je dostupný na: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/tca-20-12-28.pdf
(navštívené dňa 28. 12. 2020)
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Verejné obstarávanie bolo predmetom zmluvnej úpravy v 29 prípadoch.
Z toho v 11 prípadoch (Alžírsko, Egypt, Ghana, Jordánsko, Juhoafrická republika,
Kamerun, Libanon, Maroko, Pobrežie Slonoviny, SADC, Turecko) sa od
prvotného záväzku zmluvných strán liberalizovať do budúcna trhy verejného
obstarávania nedosiahol v tejto oblasti žiaden pokrok. Tento fakt však môže byť
odôvodnený aj dlhodobo nestabilnou politickou situáciou a nepriaznivou
hospodárskou situáciou v týchto krajinách. V 18 prípadoch došlo k prenosu alebo
ešte prebieha proces implementácie princípov verejného obstarávania OECD.
Graf 1: Percentuálne zhodnotenie úspešnosti reexportu princípov verejného obstarávania OECD
v 37 zahraničných obchodných dohodách EÚ
60%
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(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

Rozsah prenosu princípov potom je determinovaný aj tým, či ide o zmluvu
s asociovanou krajinou, ktorá má za cieľ integrovať sa do vnútorného trhu Únie
(Arménsko, Moldavsko, Bosna a Hercegovina), resp. stať sa členskou krajinou
Únie (Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko) alebo ide o „bežnú“
obchodnú dohodu bez takejto ambície druhej zmluvnej strany.

V prípade integračných zmlúv sa tretie krajiny zaväzujú aproximovať
svoje právne poriadky s právom Únie, a teda dochádza alebo v budúcnosti dôjde
k úplnému a účinnému exportu hodnôt a princípov nielen OECD ale aj úniových.
Nejde však ani o jednoduchý ani rýchly proces, čo možno preukázať na príklade
kandidátskych krajín zo Západného Balkánu (Graf 2).
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Graf 2: Prechodné obdobie na aproximáciu právnych poriadkov s právom EÚ
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(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

Ako vyplýva z hodnotiacich správ Európskej Komisie za rok 2020, ani
jednej z krajín sa doposiaľ nepodarilo realizovať potrebné reformy, ktorými by sa
transponovali pravidlá verejného obstarávania obsiahnuté v Smerniciach 2014 do
právnych poriadkov kandidátskych krajín. Všetky majú problémy s korupciou,
inštitucionálne kapacity sú nedostatočné a s výnimkou Čiernej Hory aj
s nezávislosťou regulačnej autority. Celková pripravenosť kandidátskych krajín je
podľa Komisie na strednej úrovni, pričom v prípade Srbska skôr na hranici medzi
strednou a nízkou úrovňou (Tabuľka č. 4).
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Tabuľka č. 4:
Úroveň pripravenosti kandidátskych krajín v oblasti verejného obstarávania
podľa Európskej komisie za rok 2020
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(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

Z vyššie prezentovaných zistení je možné formulovať nasledovné
čiastkové závery:
I.

Európska únia ako regionálne zoskupenie účinným spôsobom prevzalo
princípy verejného obstarávania OECD do svojho právneho poriadku,
odkiaľ ho reexportovalo do právnych poriadkov svojich členských
štátov. Tieto princípy účinne uplatňuje a vymáha, a to prostredníctvom
činnosti Európskej komisie a Súdneho dvora EÚ, rovnako ako aj na
vnútroštátnej úrovni prostredníctvom vnútroštátnych orgánov. Súdny
dvor EÚ okrem toho svojou činnosťou aktívne prispieva k tvorbe nových
princípov v tejto oblasti, ktoré sa následne uplatňujú aj v praxi.
Vo vzťahu dovnútra Únie sa preto potvrdila aj hypotéza č. 1 (aktéri
medzinárodných

obchodných

vzťahov

sa

snažia

dosiahnuť

harmonizáciu svojich pravidiel verejného obstarávania.) aj hypotéza
č. 2 (verejné obstarávanie je účinným prostriedkom exportu hodnôt do
právnych poriadkov iných aktérov medzinárodného práva.)
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II.

Vo vonkajších obchodných vzťahoch Únie s tretími krajinami alebo
regionálnymi

zoskupeniami

sa

zmluvné

strany

zaviazali

aproximovať/harmonizovať svoje právne predpisy v oblasti verejného
obstarávania s právom Únie iba v prípade 6 zmlúv s integračným
charakterom, čo predstavuje 16% podiel z relevantných analyzovaných
zmlúv. Princípy verejného obstarávania sa Únii podarilo exportovať
v 49% svojich obchodných zmlúv.
Na základe uvedených zistení sa hypotéza 1 ani hypotéza 2
nepotvrdili.
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5. EURÓPSKE ZDRUŽENIE VOĽNÉHO OBCHODU

Európske združenie voľného obchodu284 (z angl. European Free Trade
Area alebo EFTA) je medzinárodnou organizáciou, ktorej členskými štátmi sú
Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Cieľmi tohto združenia, ako sú
definované v článku 2 Dohovoru o založení Európskeho združenia voľného
obchodu (ďalej len „Dohovor EFTA“), je podporovať trvalé a vyvážené
posilňovanie obchodných a hospodárskych vzťahov medzi členskými štátmi
založených na pravidlách spravodlivej súťaže; voľný obchod s tovarom,
progresívna liberalizácia voľného pohybu osôb, služieb a investícií, otváranie
trhov verejných zákaziek a ochrana práv duševného vlastníctva podľa najvyšších
medzinárodných štandardov. Otváranie trhov verejných zákaziek sa má
recipročne zabezpečiť nediskriminačným, transparentným

spôsobom pri

zachovaní otvorenej a účinnej súťaže založenej na princípe rovnakého
zaobchádzania.285

Východiskovým

právnym

rámcom

úpravy

verejného

obstarávania je GPA (1994) v nerevidovanom znení, na ktorú Dohovor EFTA
v článku 37:1 a súvisiacej Prílohe R286 priamo odkazuje.287 S cieľom dosiahnutia
väčšej liberalizácie trhov verejných zákaziek však členské štáty rozšírili rozsah
svojich záväzkov nad rámec tých, ku ktorým sa zaviazali v rámci GPA (1994).

Za základné ciele združenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, preto
možno považovať liberalizáciu trhov verejného obstarávania, vytvorenie
Európske združenie voľného obchodu bolo založené 4. januára 1960 podpisom Dohovoru
o založení Európskeho združenia voľného obchodu (Convention establishing the European Free
Trade
Association).
Dokument
je
dostupný
na:
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eftaconvention/Vaduz%20Convention%20Agreement.pdf (navštívené dňa 3.6.2020).
285
Článok 37:2 Dohovoru o založení EFTA.
286
Dokument je dostupný na: https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eftaconvention/annexes/AnnexR.pdf (navštívené dňa 3. 6. 2020)
287
Podľa dodatku 14 k Prílohe R sa na obstarávanie podľa tejto prílohy aplikujú ustanovenia
článkov II (stanovenie hodnoty zmlúv), III (národné zaobchádzanie a nediskriminácia), IV
(pravidlá pôvodu), VI (technické špecifikácie), VII (procesy verejného obstarávania), VIII
(kvalifikácia dodávateľov), IX (pozvanie na účasť na zamýšľanom obstarávaní), X (postupy
výberu), XI (lehoty predloženie súťažných návrhov a doručovanie), XII (súťažná dokumentácia),
XIII ( predkladanie, prijímanie a otváranie ponúk a prideľovanie zákaziek), XVI (rokovacie
konanie), XV (nesúťažné prideľovanie zákaziek), XVII (transparentnosť), XVIII (informácie a
prehľad o povinnostiach obstarávajúcich entít), XX (preskúmavacie konanie), XXIII (zmluvné
výnimky) XXIV:6.a,b (záverečné ustanovenia, zmeny alebo doplnenia).
284
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spoločného

právneho

rámca,

odstránenie

domáceho

protekcionizmu

a diskriminácie, transparentné procesy verejného obstarávania, zabezpečenie
otvorenej a účinnej súťaže založenej na rovnakom zaobchádzaní a dosiahnutie
účinnej kontroly a vymožiteľnosti ustanovení o verejnom obstarávaní.288

Pôsobnosť Dohovoru EFTA je daná rozsahom zoznamov záväzkov, ktoré
zmluvné strany špecifikovali Prílohe č. I ku GPA (1994) ako aj v Prílohe R
k Dohovoru EFTA (lex specialis) ako i hodnotou verejného obstarávania.289

Z hľadiska osobnej pôsobnosti, sa právny režim verejného obstarávania
v rámci EFTA rozširuje nad rozsah obstarávajúcich entít v zmysle GPA (1994)290
aj na

prevádzkovateľov železníc, subjekty vykonávajúce činnosť v oblasti

energetiky (s výnimkou elektriny) a súkromné spoločnosti pôsobiace v oblasti
pitnej vody, elektriny, mestskej hromadnej dopravy, prístavy a letiská, ktoré
podľa vnútroštátnych právnych poriadkov zmluvných strán podliehajú povinnosti
nakupovať tovary, služby a stavebné práce formou verejného obstarávania.291
Príloha R potom ponúka legálne definície jednotlivých pojmov označujúcich
obstarávajúce entity spadajúce do pôsobnosti Dohovoru EFTA.

Vecná pôsobnosť dohovoru pokrýva obstarávanie tovarov, služieb
aj stavebných prác uvedených v zozname záväzkov tvoriacich Prílohu I ku GPA
(1994)292 rozšíreného o zoznamy tvoriace Prílohu R k Dohovoru EFTA.
Kvalifikačným predpokladom pre aplikáciu dohovoru je dosiahnutie prahovej
hodnoty zákazky, ktorá je v prípade prevádzkovateľov železníc a subjektov
pôsobiacich v oblasti energetiky 400 000 EUR na tovary a služby a 5 000 000
EUR na stavebné práce. V prípade verejných obstarávaní realizovaných
súkromnými spoločnosťami sú prahové hodnoty určené sumou 400 000 SDR na

Preambula ku GPA (1994) v spojení s článkom 37 Dohovoru EFTA.
Prahové hodnoty sú definované v článku 5 Prílohy R k Dohovoru EFTA.
290
Dodatky 1-3 Prílohy I ku GPA (1994)
291
Dodatky 1-9 Prílohy R k Dohovoru EFTA.
292
Dodatky 4-6 Prílohy I ku GPA (1994)
288
289
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tovary a služby a 5 000 000 SDR pre stavebné práce.293 V prípade ak pri verejnom
obstarávaní nie sú dosiahnuté tieto prahové hodnoty, obstarávajúce entity sú
povinné postupovať v súlade s princípmi nediskriminácie, transparentnosti,
otvorenej a účinnej súťaže a princípom rovnakého zaobchádzania. 294

Európske združenie voľného obchodu predpokladá pri verejnom
obstarávaní používanie spoločného obstarávacieho slovníka. Na identifikáciu
služieb a stavebných prác uvedených v Prílohe R sa využíva spoločný obstarávací
slovník Central Product Classification295 publikovaný Oddelením pre
ekonomické a sociálne záležitosti Sekretariátu Organizácie spojených národov,
a to rovnako pri obstarávaní služieb ako aj pri obstarávaní stavebných prác.296 Pre
obstarávanie tovarov sa spoločný obstarávací slovník nepoužíva. Ak však ide
o verejné

obstarávanie

v rámci

Európskeho

hospodárskeho

priestoru

(združujúceho EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko), na všetky predmety
verejného obstarávania sa uplatňuje spoločný obstarávací slovník Európskej únie
Common Procurement Vocabulary.297

Postupy obstarávania môžu byť otvorené,298 selektívne299 a za taxatívne
stanovených podmienok je možné obstarávať aj priamym zadaním.300
Obstarávajúce entity tiež môžu využívať rokovacie konania.301 Členské štáty sú
v prípade využitia elektronických prostriedkov obstarávania povinné zabezpečiť,
aby sa verejné obstarávanie vykonávalo pomocou všeobecne dostupných a
interoperabilných informačných systémov, softvérov a systémov šifrovania
Článok 5 Prílohy R k Dohovoru EFTA.
Článok 7 Prílohy R k Dohovoru EFTA.
295
Tento dokument predstavuje úplnú klasifikáciu tovarov a služieb a je pokladaný za
medzinárodný štandard na zhromažďovanie a zaznamenávanie všetkých druhov údajov
špecifikujúcich
dané
tovary
a služby.
Dokument
je
dostupný
na:
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/cpcv21.pdf (navštívené dňa 3. 6.
2020)
296
Dodatky 10 a 11 k Prílohe R k Dohovoru EFTA.
297
Spoločný slovník obstarávania (CPV) bol ustanovený nariadením Európskeho parlamentu
a Rady z 5. novembra 2002 č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV), Ú.v. L 340,
16.1. 2002, s. 1-562
298
Článok VII:3 GPA (1994)
299
Článok X GPA (1994)
300
Článok XV GPA (1994)
301
Článok XIV GPA (1994)
293
294
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informácií. Keďže Dohovor EFTA odkazuje na použitie GPA (1994) v jej
nerevidovanom znení, možnosť využitia elektronických spôsobov obstarávania
nie je upravená (t.j. ani zakázaná).

Pokiaľ

o preukazovanie

kvalifikačných

kritérií

potenciálnych

dodávateľov, Príloha R v Dodatku č. 14 odkazuje na aplikáciu článku VIII
nerevidovanej GPA (1994). V kvalifikačnom procese potenciálnych dodávateľov
za zakazuje akákoľvek diskriminácia, pričom všetky podmienky účasti na
verejnom obstarávaní musia byť zverejnené tak, aby potenciálni uchádzači mali
možnosť v primeranom čase dokončiť svoje kvalifikačné procesy. Stanovené
podmienky účasti pritom majú byť primerané, t. j. nevyhnutné na preukázanie
spôsobilosti potenciálneho dodávateľa splniť predmet zákazky. Zároveň sa
obstarávajúcim entitám zakazuje zneužiť proces alebo čas potrebný na splnenie
kvalifikačných predpokladov potenciálnych dodávateľov na ich vylúčenie
verejného obstarávania. Na druhej strane, obstarávajúce autority sú povinné
vyhodnotiť účasť aj takých potenciálnych dodávateľov, ktorí majú záujem
zúčastniť sa na verejnom obstarávaní, hoci ešte nemajú potrebnú kvalifikáciu, a to
za predpokladu, že na dokončenie postupu kvalifikácie je dostatok času. Pripúšťa
sa aj evidencia zoznamov kvalifikovaných subjektov.

Dohľad nad vykonávaním a kontrolu dodržiavania Dohovoru EFTA jej
členskými štátmi vykonáva Rada,302 pričom na plnenie svojich úloh si môže
zriadiť

pomocné orgány (napr. Výbor pre verejné obstarávanie zriadený

Rozhodnutím Rady č. 10/2002).303 Ktorýkoľvek členský štát môže Rade predložiť
akúkoľvek záležitosť týkajúcu sa výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru.
Otázky, ktoré medzi členskými štátmi vzniknú v súvislosti v vykonávaním
Dohovoru EFTA, sa majú riešiť predovšetkým konzultáciami.304 V prípade, ak sa
nepodarí dosiahnuť uspokojivé riešenie v rámci konzultácií, dotknutý členský štát
môže iniciovať arbitráž.305 Rozhodcovský súd je 3-členný, pričom členov
Článok 43:1.c Dohovoru EFTA.
Článok 43:3 a Príloha S Dohovoru EFTA.
304
Článok 47 Dohovoru EFTA.
305
Článok 48 Dohovoru EFTA.
302
303
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navrhujú sporové strany (tretí člen senátu nesmie byť štátnym príslušníkom
niektorej sporovej strany ani mať na jej území pobyt).306 Po prijatí
rozhodcovského nálezu sa zúčastnené strany dohodnú na spôsobe jeho vykonania
– upustenia od porušujúceho konania, alebo poskytnutí kompenzácie. Ak sa nález
nepodarí vykonať do 12 mesiacov od jeho vydania, dotknutá strana môže
iniciovať nové arbitrážne konanie, predmetom ktorého bude rozhodovanie
o náhrade škody alebo pozastavení výhod, ktoré porušujúcej strany vyplývajú
z uplatňovania Dohovoru EFTA.307

Otázka aproximácie a harmonizácie právnych predpisov členských
štátov v Dohovore EFTA osobitne riešená nie je. Implicitne však vyplýva
z požiadavky progresívnej liberalizácie rôznych oblastí obchodu s cieľom
dosiahnutia voľného pohybu tovarov, služieb, osôb a kapitálu. Špecificky je táto
otázka upravená v Dohode o Európskom hospodárskom priestore,308 predmetom
ktorej je vytvorenie homogénneho hospodárskeho priestoru, v ktorom sa
uplatňujú pravidlá vnútorného trhu Európskej únie.

5.1 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Keďže Dohovor EFTA odkazuje na subsidiárne použitie režimu
nerevidovanej Dohody o verejnom obstarávaní (1994), na verejné obstarávanie sa
uplatňujú princípy podľa tejto dohody.
Princíp
povinnosť bez

národného
ďalšieho

zaobchádzania

poskytnúť

ukladá

tovarom,

stranám

službám

Dohovoru

a dodávateľom

pochádzajúcim z územia EFTA zaobchádzanie rovnako priaznivé ako poskytuje
Článok 1 Prílohy T k Dohovoru EFTA.
Článok 2 Prílohy T k Dohovoru EFTA.
308
Zmluva o Európskom hospodárskom priestore (Agreement on the European Economic Area)
bola uzavretá dňa 2. mája 1992 medzi EÚ (vtedy ešte ES) a jej členskými štátmi a Islandom,
Lichtenštajnskom
a Nórskom.
Text
dohody
je
dostupný
na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eeaagreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf
306
307
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tovarom, službám a dodávateľom domácim, resp. pochádzajúcim z územia
ostatných strán tohto Dohovoru.309
Princíp

nediskriminácie

zakotvuje

členským

štátom

povinnosť

zabezpečiť, aby obstarávajúce entity z dôvodu zahraničnej príslušnosti alebo
zahraničného vlastníctva lokálne etablovaného dodávateľa nezaobchádzali s ním
menej priaznivo ako s inými lokálne etablovanými dodávateľmi. Zákaz
diskriminácie

sa

vzťahuje

aj

na

nerovnané

zaobchádzanie

s

dodávateľmi výrobkov alebo služieb pochádzajúcich z územia ostatných
členských štátov.310
Uplatňovanie princípu transparentnosti

sa

týka ako prijímanej

legislatívy, tak aj regulácie, procesov a postupov týkajúcich sa verejného
obstarávania. Vzťahuje sa na povinnosť zverejňovania oznámení, výziev,
pridelení zákaziek (tu sa však môže uplatniť výnimka spočívajúca v práve
nezverejniť údaje podliehajúce obchodnému tajomstvu alebo verejnému záujmu).
Členské štáty sú tiež povinné bezodkladne zverejňovať legislatívu, reguláciu,
súdne rozhodnutia, všeobecné záväzné právne predpisy administratívnej povahy
alebo akékoľvek procesy, ktoré sa týkajú verejného obstarávania podľa Dohovoru
EFTA, a to spôsobom zrozumiteľným pre ostatné členské štáty a dodávateľov
odtiaľ pochádzajúcich.311
Implicitne sa aplikujú aj princípy proporcionality (v podobe požiadavky
primeranosti na stanovovanie dĺžky lehôt pri jednotlivých procesných úkonoch,
uznávanie ekvivalentných riešení)312 a princíp rovnakého zaobchádzania
(zákaz zvýhodnenia uchádzačov poskytnutím informácií v procese súťaže
o získanie verejnej zákazky)313 a princíp hospodárskej súťaže (zákaz prijímať
alebo poskytovať informácie pri príprave súťažných podkladov spôsobom, ktorý
by bránil spravodlivej súťaži).314

Článok III:1 GPA (1994).
Články III:2 GPA, VIII (1994).
311
Článok XVII GPA (1994), článok 10 Prílohy R k Dohovoru EFTA.
312
Články VIII:a, IX:9, XI:1.a a VI:1 GPA (1994).
313
Článok IX: GPA (1994).
314
Články VI:4, VII:2, XII:3c GPA (1994).
309
310
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5.2 MECHANIZMUS RIEŠENIA SPOROV

Na riešenie sporov týkajúcich sa verejného obstarávania bol Radou
zriadený Výbor pre verejné obstarávanie, ktorého úlohou je zabezpečiť
efektívnu implementáciu a vykonávanie pravidiel obsiahnutých v Prílohe R
k Dohovoru EFTA.315 Výsledky činnosti tohto výboru sa mi nepodarilo dohľadať.
To však môže byť dané dvoma faktormi:
Po prvé skutočnosťou, že okrem Švajčiarska, členské štáty EFTA sú
zmluvnými stranami Dohody o európskom hospodárskom priestore, ktorá
stanovuje pre oblasť verejného obstarávania vlastný právny poriadok a vlastné
mechanizmy riešenia sporov prostredníctvom Dozorného úradu EFTA
a Súdneho dvora EFTA316 (rozhodovacia činnosť týchto orgánov je analyzovaná
v kapitole o Európskom hospodárskom priestore).
Po druhé, v zmysle Dodatku 14 k Prílohe R k Dohovoru EFTA sa na
riešenie sporov vo verejnom obstarávaní uplatňuje článok XX GPA (1994)
umožňujúci vnútroštátne riešenie sporov. V rámci tohto režimu sú členské štáty
povinné zabezpečiť nediskriminačné, včasné, transparentné a účinné postupy
umožňujúce potenciálnym dodávateľom namietať proti údajným porušeniam
Dohovoru EFTA v súvislosti s verejným obstarávaním, na ktorom majú alebo
mali záujem. Pravidlá revíznych postupov musia existovať v písomnej podobe
a musia byť všeobecne dostupné. Lehoty na vykonanie úkonov majú byť
primerané a nie kratšie ako 10 dní. Na účely preskúmania sťažnosti potenciálneho
dodávateľa sú členské štáty povinné ustanoviť nezávislú a nestrannú kontrolnú
autoritu, ktorá nemá žiaden záujem na výsledku obstarávania a ktorého členovia
sú chránení pred externým vplyvom počas menovania. Rozhodnutia kontrolnej
autority, ktorá nie je súdom, musia byť preskúmateľné súdom, alebo musia byť
zabezpečené minimálne tieto procedurálne záruky:

Článok 11 Prílohy R k Dohovoru EFTA.
Ako v tejto súvislosti uvádza napr. Baudenbacher (2017) súd EFTA predstavuje v rámci
Európskeho hospodárskeho priestoru paralelný súdny orgán popri Súdnom dvore EÚ, vykladajúci
Dohodu o EHP a rozhodujúci spory z tejto dohody vo vzťahu k zúčastneným krajinám EFTA. Súd
EFTA pri svojom rozhodovaní aplikuje rovnaké pravidlá a princípy ako Súdny dvor EÚ, vrátane
princípu účinnosti či effet utile.
315
316
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-

účastníci konania majú právo byť vypočutí pred tým ako kontrolná autorita
poskytne stanovisko alebo vydá rozhodnutie,

-

účastníci konania majú právo byť zastúpení a zúčastniť sa všetkých konaní,

-

konania sa môžu uskutočňovať verejne a môžu byť prítomní svedkovia,

-

stanoviská alebo rozhodnutia kontrolnej autority musia byť písomné a riadne
odôvodnené,

-

kontrolná autorita má prístup k dôkazom.
Ako som však uviedla už skôr, rozhodnutia vnútroštátnych súdov nie sú

predmetom výskumu v tejto práci.

5.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V OBCHODNÝCH DOHODÁCH EFTA

Hoci vnútorná činnosť EFTA sa prevažným spôsobom realizuje
v duálnom režime spolu s právom Európskeho hospodárskeho priestoru,
zahraničnú obchodnú politiku vykonáva EFTA a jej členské štáty samostatne.
Keďže EFTA nedisponuje právnou subjektivitou, zmluvy v jej rámci uzatvárajú
členské štáty.317 V súčasnosti je v registri Svetovej obchodnej organizácie
zaevidovaných 27 platných medzinárodných obchodných dohôd uzavretých
členskými

štátmi

EFTA

a jednotlivými

krajinami

alebo

regionálnymi

zoskupeniami. Z dôvodu prehľadnosti sú jednotlivé analyzované zmluvy
zoradené v abecednom poradí podľa názvu druhej zmluvnej strany.

Albánsko.

Obchodná dohoda uzavretá medzi Albánskou republikou

a členskými štátmi EFTA318 nadväzuje na spoločnú Deklaráciu zo dňa 10. 12.
1992. Hlavným cieľom tejto dohody (článok 1) je liberalizovať obchod s tovarom,
vrátane trhov verejných zákaziek a dosiahnuť tým trvalo udržateľný rozvoj, ako
V zmluvách sa táto zmluvná strana označuje ako „EFTA States“.
Free Trade Agreement between the Republic of Albania and the EFTA States bola podpísaná
dňa 17. decembra 2009 a vstúpila do platnosti 1. novembra 2010 pre Albánsko, Lichtenštajnsko
a Švajčiarsko, 1. augusta 2011 pre Nórsko a 1. októbra 2011 pre Island. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/Albania/EFTAAlbania-Free-Trade-Agreement.pdf (navštívené dňa 3. 6. 2020).
317
318
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i rozvoj medzinárodného obchodu. Verejné obstarávanie je upravené v článku 26
požiadavkou na postupnú liberalizáciu na základe princípu nediskriminácie
a transparentnosti. V zmysle spoločnej deklarácie sa zmluvné strany zaviazali
vzájomne si vymieňať informácie týkajúce sa otvárania trhov verejných zákaziek,
ako i zverejniť uplatniteľné právne predpisy a pravidlá v tejto oblasti.
Dohľad nad implementáciou dohody vykonáva Spoločný výbor (Joint
Committee), ktorý zasadá podľa potreby, najmenej však každé dva roky. Na
vykonanie ustanovení tejto dohody Spoločný výbor prijíma rozhodnutia alebo
odporúčania. Spory vyplývajúce z tejto dohody riešia zmluvné strany prednostne
vo forme vzájomných konzultácií (článok 41). Ak sa spor nepodarí vyriešiť
v rámci konzultácií, sporové strany môžu iniciovať arbitráž (článok 43).319
Procesne sa postupuje podľa pravidiel Optional Rules for Arbitrating Disputes
between Two States of the Permanent Court of Arbitration320 (1992). Sankciou za
nerešpektovanie rozhodnutia arbitrážneho rozhodnutia môže byť pozastavenie
uplatnenia práv vyplývajúcej z tejto zmluvy pre porušujúcu stranu (článok 44).

Bosna a Hercegovina. Členské štáty EFTA podpísali obchodnú dohodu
s Bosnou a Hercegovinou321 dňa 24. júna 2013, pričom účinnosť nadobudla dňa
1. januára 2015. Cieľom dohody je liberalizácia obchodu s tovarom, zavedenie
pravidiel spravodlivej súťaže týkajúcej sa obchodu medzi zmluvnými stranami
a postupne dosiahnuť aj liberalizáciu trhov s verejnými zákazkami a tým prispieť
k trvalo udržateľnému rozvoju a harmonickej expanzii medzinárodného obchodu
(článok 1). Oblasť verejného obstarávania je upravená v článku 28 Dohody tak,
že strany prostredníctvom úzkej spolupráce a výmeny informácií majú postupne
dosiahnuť liberalizáciu trhov verejných zákaziek založenú na princípe
nediskriminácie a princípe transparentnosti.

Ak sa vo veci nepodarí ustanoviť troch nezávislých arbitrov, ktorákoľvek zo sporových strán
môže požiadať o vymenovanie arbitrážnej komisie Generálny sekretariát Stáleho arbitrážneho
súdu v Haagu.
320
Dokument je dostupný na: https://docs.pca-cpa.org/2016/01/Optional-Rules-for-ArbitratingDisputes-between-Two-States_1992.pdf (navštívené dňa 3. 6. 2020).
321
Free Trade Agreement between the EFTA States and Bosnia and Herzegovina. Dokument je
dostupný na: https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/bosnia-andherzegovina/bosnia-and-herzegovina-fta.pdf (navštívené dňa 3. 6. 2020).
319
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Čierna Hora. Obchodná dohoda medzi členskými štátmi EFTA a Čiernou
Horou322 je rovnako ako predchádzajúce zmluvy, zameraná na liberalizáciu
obchodu s tovarom a trhov verejných zákaziek, spravodlivú hospodársku súťaž
a podporu a rozvoj medzinárodného obchodu a trvalo udržateľného rozvoja
(článok 1). Ustanovenie článku 26 je svojim obsahom totožné s ustanoveniami
vyššie uvedených obchodných dohôd, t. j. zmluvné strany majú postupne
liberalizovať trhy verejných zákaziek, a to na základe princípu nediskriminácie
a transparentnosti a prostredníctvom vzájomného porozumenia práva a regulácie
týkajúceho sa verejného obstarávania. V súlade s týmto cieľom sú zmluvné strany
povinné tiež oznamovať akúkoľvek právnu alebo administratívu reguláciu, ktorá
by mohla ovplyvňovať trhy verejných zákaziek.

Čile. Obchodná dohoda s Čile323 nadobudla účinnosť 1. decembra 2004.
Jej cieľmi (článok 2) sú progresívna liberalizácia obchodu s tovarmi a službami,
otváranie trhov verejných zákaziek, zabezpečenie hospodárskej súťaže v rámci
zóny voľného obchodu, zvyšovanie investičných príležitostí, ochrana duševného
vlastníctva a ďalšie oblasti spolupráce. Verejné obstarávanie je upravené
v kapitole V a v Prílohách XII a IV a svojim obsahom ide o substantívnu úpravu.
Predmetom obstarávania sú tovary, služby a stavebné práce, pričom na
špecifikáciu tovarov sa využíva spoločný obstarávací slovník Harmonized
Commodity Description and Coding System324 a na služby slovník Central

Free Trade Agrement between the EFTA States and Montenegro. Dohoda bola podpísaná dňa
14. novembra 2011 a účinnosť nadobudla dňa 1. septembra 2012 pre Čiernu Horu, Lichtenštajnsko
a Švajčiarsko. 1. októbra 2012 pre Nórsko a 1. novembra 2012 pre Island. Dokument je dostupný
na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-traderelations/montenegro/montenegro-main-agreement.pdf (navštívené dňa 4. 6. 2020)
Zaujímavosťou je, že východiskom pre uzavretie tejto dohody je spoločná Deklarácia štátov EFTA
a Juhoslovanskej federálnej republiky (Declaration by EFTA States and the Federal Republic of
Yugoslavia)
zo
dňa
12.
decembra
2000.
Dokument
je
dostupný
na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/montenegro/serbiamontenegro-jdc.PDF (navšítené dňa 4. 6. 2020)
323
Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Chile bola podpísaná dňa
26. júna 2003 a účinnosť nadobudla dňa 1. decembra 2004. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/chile/EFTAChile%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 4. 6. 2020)
324
Dokument
je
dostupný
na
stiahnutie
na:
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Descriptionand-Coding-Systems-HS?Keywords=HS (navštívené dňa 6.6.2020)
322
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Product Classification. Systém verejného obstarávania je založený na princípoch
národného

zaobchádzania

a nediskriminácie,

integrity,

transparentnosti,

spravodlivej hospodárskej súťaže, rovnakého zaobchádzania a efektívnosti.
Obstarávajúce entity môžu využiť otvorené postupy obstarávania, selektívne
postupy a pri splnení podmienok stanovených v článku 54 dohody, aj priame
zadanie. Obstarávanie v elektronickej forme v tejto zmluve explicitne upravené
nie je, to však môže byť spôsobené jej „vekom“ (bola podpísaná v r. 2003).
Elektronické prostriedky strany využívajú na zverejňovanie oznámení o tendroch
a súvisiacich informáciách, pričom požiadavku na zabezpečenie čo najširšieho
prístupu na ich dotknuté trhy by sme mohli interpretovať aj ako možnosť pre
zavedenie elektronických postupov obstarávania. Kritériá pre kvalifikáciu
jednotlivých uchádzačov musia byť limitované iba na také, ktoré v nevyhnutnom
rozsahu preukážu spôsobilosť uchádzačov splniť požiadavky verejného
obstarávania a plnenia podľa obstaraného kontraktu (článok 57). Zmluvné strany
sú povinné zabezpečiť účinné preskúmanie všetkých sťažností v súvislosti
s verejnými obstarávaním. V prípade, ak preskúmavacou autoritou nie je súd,
zmluvné strany sú povinné zabezpečiť aj právo dotknutej osoby na účinnú súdnu
ochranu (článok 66).

Egypt. Obchodná dohoda s Egyptom325 na rozdiel od predchádzajúcich
zmlúv, nedefinuje liberalizáciu verejného obstarávania ako jeden zo svojich
hlavných cieľov. V zmluve sa k verejnému obstarávaniu nachádzajú iba dve vety
(v článku 33), v zmysle ktorých zmluvné strany majú záujem túto oblasť
liberalizovať, preto Spoločný výbor bude k tejto otázke viesť konzultácie.

Filipíny. Obchodná dohoda s Filipínami326 patrí medzi najmladšie dohody
štátov EFTA, keďže v celom rozsahu sa uplatňuje až od 1. januára 2020. V oblasti
Free Trade Agreement between the Arab Republic of Egypt and EFTA States zo dňa 27. januára
2007 nadobudla účinnosť dňa 1. augusta 2007. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/egypt/EFTAEgypt%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
326
Free Trade Agreement between the EFTA States and the Philippines bola podpísaná dňa 28.
apríla 2016, do účinnosť nadobudla dňa 1. júna 2018 pre Filipíny, Nórsko, Lichtenštajnsko
a Švajčiarsko
a 1.
januára
2020 pre Island. Dokument
je dostupný na:
325
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verejného obstarávania sa zmluvné strany snažia vzájomne porozumieť
jednotlivým právnym úpravám a reguláciám pre túto oblasť, a to s výhľadom na
progresívnu liberalizáciu trhu verejných zákaziek založenej na reciprocite a
princípoch nediskriminácie a transparentnosti (článok 9.1). Spoločný výbor po 3
rokoch od začiatku uplatňovania tejto dohody preskúma možnosť ďalšieho
rozvoja v tejto oblasti (článok 9.3).

Gruzínsko. Obchodná dohoda s Gruzínskom327 považuje liberalizáciu
verejného obstarávania za jeden zo svojich hlavných cieľov (článok 1.1:2.f).
Substantívne je potom verejné obstarávanie upravené v kapitole 8 tejto zmluvy.
Regulácia podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na verejného obstarávanie tovarov
a služieb a stavebných prác, ktorých objem dosahuje prahovú hodnotu
špecifikovanú v Prílohe XVI k tejto zmluve, a to v závislosti od povahy
obstarávajúcej entity (na centrálnej úrovni, sub-centrálne autority, iné subjekty).
Na účely definície tovarov, služieb a stavebných prác v rámci jednotlivých
verejných

obstarávaní

zmluvné

strany

využívajú

Spoločný

slovník

obstarávania.328 Pri obstarávaní sa majú v čo najširšej miere využívať
elektronické prostriedky (článok 8.5). Verejné obstarávanie má byť založené na
princípoch národného zaobchádzania a nediskriminácie, transparentnosti (články
8.4, 8.21, 8.23), integrity (článok 8.21), spravodlivej hospodárskej súťaže (články
8.6, 8.21), otvorenosti, proporcionality (článok 8.15) a rovnakého zaobchádzania
(článok 8.16). Verejní obstarávatelia podľa tejto zmluvy môžu využívať
kvalifikačné registre (článok 8:12) a viacúčelové zoznamy potenciálnych
dodávateľov (článok 8:13). Obstarávajúce entity môžu využiť elektronické aukcie
(článok 8.19) a okrem toho otvorené postupy obstarávania, selektívne postupy,
rokovacie konania a aj priame zadanie, avšak len za splnenia taxatívne
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-traderelations/philippines/EFTA-Philippines-Rectification-Main-Agreement.pdf (navštívené dňa
6.6.2020)
327
Free Trade Agreement between the EFTA States and Georgia bola uzavretá 27. júna 2016
a nadobudla účinnosť dňa 1. septembra 2017 pre Gruzínsko, Island a Nórsko a 1. mája 2018 pre
Švajčjarsko
a Lichtenštajnsko.
Dokument
je
dostupný
na:
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/georgia/EFTAGeorgia-FTA-Main-Agreement.PDF (navštívené dňa 6.6.2020)
328
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 č. 2195/2002 o spoločnom
slovníku obstarávania (CPV), Ú.v. L 340, 16.1. 2002, s. 1-562
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stanovených podmienok (článok 8.18). V zmysle článku 8.25 každá zmluvná
strana

musí

zabezpečiť

vnútroštátny

včasný,

účinný,

transparentný

a nediskriminačný administratívny alebo súdny proces preskúmavania, v ktorom
dotknutý uchádzač môže napadnúť nedodržiavanie ustanovené Kapitoly 8 tejto
zmluvy; alebo ak podľa vnútroštátneho práva uchádzač nie je oprávnený priamo
sa domáhať ustanovení tejto zmluvy, porušenie povinnosti zmluvnej strany prijať
opatrenia na vykonanie tejto zmluvy. Za účelom preskúmavania prípadných
sťažností vo verejnom obstarávaní sú zmluvné strany povinné kreovať príslušné
nezávislé administratívne alebo sudcovské autority, pričom je garantované právo
sťažovateľov na účinné presadzovanie ich práv (právo byť vypočutý, právo byť
zastúpený, právo na informácie, právo na verejné prerokovanie veci).

Hongkong. Obchodná dohoda s Hongkongom329 sa uplatňuje od roku
2012. Medzi jej základné ciele patrí aj zlepšenie prístupu na trhy verejných
zákaziek na báze vzájomnosti (článok 1.1:2). Na dosiahnutie tohto účelu sa
zmluvné strany zaviazali kooperovať v rámci Spoločného výboru. Zmluvné strany
sa zároveň dohodli, že práva a povinnosti v súvislosti s verejným obstarávaním sa
riadia ustanoveniami, ktoré sú dosiahnuté v dohodách uzavretých medzi nimi
v rámci WTO, ktoré týmto začleňujú do rámca tejto zmluvy (v nerevidovanom
znení) (článok 6). Keďže všetky zmluvné strany sú zároveň zmluvnými stranami
Dohody o verejnom obstarávaní (1994), pri verejnom obstarávaní tovarov, služieb
a stavených prác, ktoré dosiahli požadované prahové hodnoty, uplatňujú princípy
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárskej súťaže, proporcionality, a
rovnakého zaobchádzania. Pri obstarávaní môžu použiť ako aj otvorené, tak
aj selektívne postupy obstarávania. Priame zadávanie zákaziek je rovnako, ako
v prípade iných zmlúv, limitované na splnenie taxatívne stanovených podmienok.

Free Trade Agreement between the EFTA States and Hong Kong, China bola podpísaná dňa
21. júna 2011. Dokument je dostupný na: https://www.efta.int/free-trade/free-tradeagreements/hong-kong#gsc.tab=0 (navštívené dňa 6.6.2020)
329
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Izrael. Účinná liberalizácia trhov verejných zákaziek je integrálnym
cieľom obchodnej dohody medzi štátmi EFTA a Izraelom (článok 14:1).330
Zmluvné strany na základe tejto zmluvy otvorili pre spoločnosti v nich usídlené
svoje trhy s verejnými zákazkami, a to v režime Dohody o verejnom obstarávaní
[GATT] (1979) v znení jej doplnenia z roku 1987 (článok 14:2). Za jej
subsidiárneho použitia potom možno definovať základné princípy uplatniteľné na
verejné obstarávania v pôsobnosti tejto obchodnej dohody nasledovne: princíp
transparentnosti, otvorenosti a súťaže, nediskriminácie.

Jordánsko. V obchodnej dohode s Jordánskom331 je liberalizácia
verejného obstarávania na základe nediskriminácie a reciprocity považovaná za
integrálny cieľ dohody (článok 16:1). Liberalizácia by sa mala uskutočniť
v režime Svetovej obchodnej organizácie a za tým cieľom by zmluvné strany mali
pristúpiť k Dohode o vládnom obstarávaní (1994) (článok 16:2). Tento cieľ sa
zatiaľ nepodarilo naplniť, keďže Jordánsko podľa informácií zverejnených
Svetovou obchodnou organizáciou332 sa ešte stále nachádza v prístupovom
procese.

Juhoafrická colná únia. Obchodnou dohodou medzi štátmi EFTA
a štátmi Juhoafrickej colnej únie333 (Botswana, Svazijsko, Lesotho, Namíbia
a JAR) sa zmluvné strany zaviazali k užšej spolupráci v oblasti verejného
obstarávania (článok 29), spočívajúcej najmä v sprístupnení svojich právnych
úprav v tejto oblasti ako i v poskytovaní vysvetlení a odpovedí na otázky

Agreement between the EFTA States and Israel bola podpísaná dňa 17. septembra 1992
a účinnosť nadobudla dňa 1. januára 2003. V roku 2018 bola dohoda modernizovaná najmä
o otázky súvisiace s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/israel/EFTAIsrael%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
331
Agreement between the EFTA States and the Hashemite Kingdom of Jordan bola podpísaná
dňa 21. júna 2001 a do platnosti vstúpila dňa 1. septembra 2002. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/Jordan/EFTAJordan%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
332
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm (navštívené dňa 19. 12. 2020)
333
Free Trade Agreement between the EFTA States and the SACU States bola podpísaná 26. júna
2006 a do platnosti vstúpila dňa 1. mája 2008. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/southern-african-customsunion-SACU/EFTA-SACU%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
330
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súvisiace s verejným obstarávaním. Preskúmanie možnosti prípadnej budúcej
liberalizácie verejného obstarávania je ponechané na činnosť Spoločného výboru.

Kanada. Podobne ako v prípade Hongkongu, aj obchodná dohoda s
Kanadou334 pokiaľ ide o verejné obstarávanie, odkazuje na subsidiárne použitie
Dohody o verejnom obstarávaní (1994) v režime Svetovej obchodnej organizácie
(článok 20). Vzhľadom na čas uzavretia tejto dohody, odkazuje na jej
nerevidované znenie. Strany sa okrem toho dohodli na spolupráci s cieľom
dosiahnuť ďalšiu liberalizáciu. Za týmto účelom budú spolupracovať v rámci
Spoločného výboru.

Kolumbia. Obchodná dohoda s Kolumbiou335 v časti týkajúcej sa
verejného obstarávania kopíruje znenie obchodnej dohody s Čile. Ide
o substantívnu úpravu (Kapitola 7), ktorá pokrýva vymedzenie osobnej (Dodatky
1-3 Prílohy XIX) aj vecnej pôsobnosti, definície (článok 7.2), procesy i postupy
obstarávania (článok 7.10). Pri verejnom obstarávaní zmluva vyžaduje
dodržiavanie princípov národného zaobchádzania a nediskriminácie, používanie
elektronických prostriedkov, princípy integrity, transparentnosti, hospodárskej
súťaže, (článok 7.4) proporcionality (článok 7.7), rovnakého zaobchádzania.
Obstarávajúce entity využívajú pri obstarávaní elektronické aukcie (článok 7.12),
rokovania (článok 7.13), otvorené a selektívne obstarávanie, i priame zadávanie
zákaziek. Osobitne sa zdôrazňuje podpora malých a stredných podnikov, ktorých
zapojenie sa má dosiahnuť vďaka elektronickému obstarávaniu (článok 7.19).
Zmluvné strany sú tiež povinné zabezpečiť vo svojich vnútroštátnych právnych
poriadkoch pre potenciálnych dodávateľov účinné prostriedky nápravy (článok
7.17).

334

Free Trade Agreement between Canada and the States of the European Free Trade Association
(Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) bola podpísaná dňa 26. januára 2008 a účinnosť
nadobudla
dňa
1.
júla
2009.
Dokument
je
dostupný
na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/canada/EFTACanada%20Free%20Trade%20Agreement%20EN.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
335
Free Trade Agreement between the Republic of Colombia and the EFTA States bola podpísaná
dňa 25. novembra 2008 a účinnosť nadobudla dňa 1. júla 2001 pre Kolumbiu, Lichtenštajnsko
a Švajčiarsko, 1. septembra 2014 pre Nórsko a 1. októbra pre 2014 pre Island.
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Kórea. Obchodná dohoda s Kóreou336 tiež v článku 6 upravuje verejné
obstarávanie

referenciou

a subsidiárnym

použitím

Dohody

o verejnom

obstarávaní (1994) v režime Svetovej obchodnej organizácie, pričom zmluvné
strany sa zaviazali v Spoločnom výbore rokovať o ďalšej liberalizácii v tejto
oblasti.

Libanon. V tejto obchodnej zmluve337 sa zmluvné strany zamerali na
postupnú liberalizáciu trhov verejného obstarávania, ako cieľ, ktorý chcú
dosiahnuť (článok 28). Spoločný výbor v tejto súvislosti je poverený vykonať
všetky potrebné kroky. Zmluva ďalej neobsahuje žiadne ďalšie ustanovenia
k tejto zmluve, ani nevymedzuje princípy, pod ktoré by túto otázku chcela
podradiť.

Mexiko. Zmluvné strany v tejto obchodnej dohode338 stanovili ako jeden
z cieľov vzájomné otvorenie trhov verejných zákaziek (článok 1:2). Na tento účel
použili kombináciu substantívnych úprav verejného obstarávania podľa tejto
dohody (články 56-68) so subsidiárnym použitím pravidiel GPA (1994)
(relevantné pre štáty EFTA) a podľa režimu NAFTA (relevantné pre Mexiko),
pričom vyhlásili, že takýto režim spĺňa požiadavku rovnakého zaobchádzania
(článok 61). Dohoda vymedzuje osobný a vecný rozsah pôsobnosti pravidiel
verejného obstarávania, pričom na definíciu tovarov, služieb a stavebných prác

Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Korea bola podpísaná dňa
15. decembra 2015. Účinnosť nadobudla dňa 1. septembra 2006 pre Kóreu, Nórsko,
Lichtenštajnsko a Švajčiarsko a pre Island dňa 1. októbra 2006. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/republic-of-korea/EFTA%20Republic%20of%20Korea%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
337
Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Lebanon bola podpísaná
dňa 24. júna 2004 a účinnosť nadobudla dňa 1. júla 2007. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/lebanon/EFTALebanon%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
338
Free Trade Agreement between the EFTA States and the United Mexican States bola podpísaná
dňa 27. novembra 2000. Účinnosť nadobudla dňa 1. júla 2001. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/mexico/EFTAMexico%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
336
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využíva spoločné obstarávacie slovníky.339 Dohodnutý režim sa uplatňuje na
verejné obstarávania, ktoré dosiahnu prahovú hodnotu uvedenú v Prílohe XVI.
Verejné obstarávania podľa tejto zmluvy sa riadia princípmi národného
zaobchádzania a nediskriminácie, transparentnosti a proporcionality. Zmluvné
strany sú okrem toho povinné zabezpečiť účinné preskúmanie všetkých sťažností
v súvislosti s verejnými obstarávaním. V prípade, ak preskúmavacou autoritou nie
je súd, zmluvné strany sú povinné zabezpečiť aj právo dotknutej osoby na účinnú
súdnu ochranu.

Maroko. Obchodná dohoda s Marokom340 patrí medzi staršie dohody,
keďže účinnosť nadobudla už v roku 1999. Obsahom tejto dohody je záväzok
k užšej spolupráci s cieľom dosiahnuť liberalizáciu trhov verejných zákaziek
založenej na reciprocite a nediskriminácii, a to s ohľadom na vývoj vo Svetovej
obchodnej organizácii (článok 15).

Palestínska

samospráva.

Dohoda

s Palestínskou

samosprávou341

rovnako ako dohoda s Marokom, zaväzuje zmluvné strany k užšej spolupráci
s cieľom dosiahnuť liberalizáciu trhov verejných zákaziek založenej na
reciprocite a nediskriminácii (článok 14).

Peru. Tak ako v prípade ostatných krajín Južnej Ameriky, aj obchodná
dohoda s Peru342 obsahuje substantívnu úpravu verejného obstarávania (články
Na tovary sa uplatňujú domáce kódovacie slovníky, na služby a stavebné práce sa uplatňuje
CPC.
340
Agreement between the EFTA States and the Kingdom of Morocco bola podpísaná dňa 19.
júna 1997 a účinnosť nadobudla dňa 1. júla 1999. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/morocco/EFTAMorocco%20Free%20Trade%20Agreement%20EN.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
341
Interim Agreement between the EFTA States and the PLO for the Benefit of the Palestinian
Authority bola uzavretá dňa 30. novembra 1998 a účinnosť nadobudla dňa 1. júla 1999. Dokument
je
dostupný
na:
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-traderelations/palestinian-authority/EFTAPalestinian%20Authority%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020)
342
Free Trade Agreement between the Republic of Peru and the EFTA States bola podpísaná dňa
14. júla 2010 a účinnosť nadobudla 1. júla 2011 pre Peru, Lichtenštajnsko, Švajčiasrko, 1. októbra
2011 pre Island a 1. júla 2012 pre Nórsko. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-trade-relations/peru/EFTAPeru%20Free%20Trade%20Agreement%20EN.pdf (navštívené dňa 6.6.2020).
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7.1-7.31), založeného na princípoch národného zaobchádzania a nediskriminácie,
transparentnosti, využívaní elektronických prostriedkov, princípe integrity,
proporcionality a princípe rovnakého zaobchádzania. Pri procese verejného
obstarávania obstarávajúce entity môžu využívať kvalifikačné registre
a viacúčelové

zoznamy

potenciálnych

dodávateľov.

Predmet

verejného

obstarávania je definovaný prostredníctvom spoločného obstarávacieho slovníka.
Postupy obstarávania môžu byť otvorené, selektívne aj priame – za predpokladu
splnenia taxatívne stanovených podmienok. Obstarávajúce entity môžu využívať
aj elektronické aukcie a rokovacie konania. Podporuje sa zapojenie malých
a stredných podnikov do verejných obstarávaní. Zmluvné strany sú aj podľa tejto
zmluvy povinné zabezpečiť účinné preskúmanie všetkých sťažností v súvislosti
s verejnými obstarávaním. V prípade, ak preskúmavacou autoritou nie je súd,
zmluvné strany sú povinné zabezpečiť aj právo dotknutej osoby na účinnú súdnu
ochranu.

Rada spolupráce Perzského zálivu. Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán,
Saudská Arábia a Spojené Arabské Emiráty ako štáty Rady spolupráce Perzského
zálivu uzavreli so štátmi EFTA obchodnú dohodu,343 predmetom ktorej bola aj
substantívna úprava pravidiel verejného obstarávania (články 6.1-6.25). Verejné
obstarávanie tovarov (používa sa spoločný obstarávací slovník) a služieb sa riadi
princípmi národného zaobchádzania a nediskriminácie, transparentnosti a
proporcionality. Postupy predvídajú otvorenú súťaž, selektívny tender a za
podmienok upravených v článku 6.12 aj priame zadanie, či rokovacie konanie.
Môže sa použiť aj elektronické obstarávanie. Dotknutým uchádzačom musí byť
poskytnutá možnosť uplatniť sťažnosť alebo žalobu týkajúcu sa porušenia
pravidiel verejného obstarávania podľa tejto zmluvy, a to prostredníctvom
nediskriminačne, účinne a transparentne nastavených procesoch tak, aby vec bola
rýchlo

prejednaná

nestrannou

a nezávislou

autoritou.

V

prípade,

ak

preskúmavacia autorita nemá povahu súdu, rozhodnutie tejto autority musí byť

343

Free Trade Agreement between the EFTA States and the Member States of the Co-operation
Council for the Arab States of the Gulf bola podpísaná dňa 22. júna 2009 a účinnosť nadobudla
dňa 1. júla 2014. Dokument je dostupný na: https://www.efta.int/media/documents/legaltexts/free-trade-relations/gulf-cooperation-council-GCC/EFTAGCC%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020).
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preskúmateľné súdom alebo musí poskytovať záruky spravodlivého procesu
(článok 6.19).

Severné Macedónsko. V tejto obchodnej dohode344 je verejnému
obstarávaniu venované jediné ustanovenie (článok 15). Užšou spoluprácou
v rámci Spoločného výboru sa zmluvné strany zaviazali preskúmať možnosti
liberalizácie trhov verejného obstarávania. Prvou fázou tohto procesu pritom má
byť pristúpenie k Dohode o verejnom obstarávaní (1994) v rámci režimu WTO.
Severné Macedónsko má od roku 2013 status pozorovateľa pri GPA (1994),
pričom v súčasnosti sa nachádza v prístupovom procese, ktorý nie je ukončený.

Singapur. Úprava verejného obstarávania v obchodnej dohode so
Singapurom345 odkazuje v článku 51 (podobne ako Hongkong, Kanada a Kórea)
na subsidiárne použitie Dohody o verejnom obstarávaní (1994) v režime WTO.
Na účely výmeny informácií o pravidlách a postupoch týkajúcich sa verejného
obstarávania sa zmluvné strany zaviazali vymeniť informácie o kontaktných
miestach. (článok 52)

Srbsko. Prostredníctvom obchodnej dohody346 z roku 2015 si zmluvné
strany

vzájomne neotvorili svoje trhy verejných zákaziek. Liberalizáciu

verejného obstarávania však stanovili ako možný budúci cieľ ich vzájomnej
spolupráce, pričom by sa mala uskutočniť recipročne a na nediskriminačnom
základe (článok 27).

Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Macedonia bola podpísaná
dňa 19. júna 2000 a účinnosť nadobudla dňa 1. mája 2002. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/macedonia/EFTAMacedonia%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020).
345
Free Trade Agreement between the EFTA States and Singapore bola podpísaná dňa 26. júna
2002 a účinnosť nadobudla 1. januára 2003. Dokument je dostupný na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-trade-relations/singapore/EFTASingapore%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020).
346
Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia bola podpísaná
dňa 17. septembra 2009. Zmluva bola zmenená a doplnená Protokolom zo dňa 20. mája 2015,
ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. februára 2017. Dokument v konsolidovanom znení je dostupný
na:
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-traderelations/serbia/EFTA-Serbia-Free-Trade-Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020).
344
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Štáty Strednej Ameriky. V obchodnej zmluve so štátmi Strednej
Ameriky347 Kostarikou a Panamou je tak, ako s inými americkými štátmi,
obsiahnutá substantívna úprava verejného obstarávania (články 7.1-7.28). Zmluva
definuje obstarávajúce entity, tovary, služby (využíva sa spoločný obstarávací
slovník) i prahové hodnoty, ktoré musia byť dosiahnuté, aby sa uplatnil režim
obstarávania podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej
možnej miere využívania elektronických prostriedkov pri verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávania podľa tejto zmluvy sa majú vykonávať transparentným
a nestranným spôsobom, v súlade s princípmi národného zaobchádzania
a nediskriminácie,

transparentnosti,

integrity,

hospodárskej

súťaže,

proporcionality a rovnakého zaobchádzania. Obstarávajúci entity môžu využívať
kvalifikačné registračné systémy a zoznamy potenciálnych dodávateľov. Pri
obstarávaní sa využívajú postupy otvorenej súťaže, selektívnej súťaže, priame
zadávanie,

elektronická

aukcia,

rokovacie

konania.

Pre

potenciálnych

dodávateľov sa zabezpečuje právo na riadne preskúmanie veci a na účinnú súdnu
ochranu.

Tunisko. Zmluvné strany v článku 30 tejto obchodnej dohody348
formalizovali svoj záväzok do budúcna liberalizovať svoje trhy verejného
obstarávania. Na základe tejto zmluvy sa zmluvné strany zaviazali spolupracovať
pri porozumení svojich právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa verejného
obstarávania.

347

Free Trade Agreement between the EFTA States and the Central American States bola
podpísaná dňa 24. júna 2013. V súčasnosti prebieha prístupový proces Guatemaly a vedú sa
rokovania s Hondurasom Dokument je dostupný na: https://www.efta.int/media/documents/legaltexts/free-trade-relations/central-america/EFTA-Central-America-free-trade-agreement.pdf
(navštívené dňa 6.6.2020).
348
Free Trade Agreement between the States of the European Free Trade Association and the
Republic of Tunisia bola podpísaná dňa 17. decembra 2004 a účinnosť nadobudla dňa 1. júla 2005.
Dokument je dostupný na: https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/free-traderelations/tunisia/EFTA-Tunisia%20Free%20Trade%20Agreement%20EN.pdf (navštívené dňa
6.6.2020).
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Turecko. Zmluvné strany sa v obchodnej dohode z roku 1991349 dohodli
na užšej spolupráci, výsledkom ktorej má byť budúca liberalizácia trhov verejných
zákaziek (článok 14). Obchodná dohoda bola renegociovaná v roku 2018, pričom
záväzok užšej spolupráce pri verejnom obstarávaní zostal zachovaný a zmluvné
strany iba zvýraznili princíp transparentnosti pri zverejňovaní uplatniteľnej
legislatívy (článok 5).

Ukrajina. Obchodná dohoda s Ukrajinou350 sa uplatňuje od 1. júna 2012.
Substantívnym spôsobom upravuje pravidlá verejného obstarávania tak, aby sa
maximalizovali súťažné možnosti pre potenciálnych dodávateľov a aby
obstarávajúce entity čo najhospodárnejšie nakladali s verejnými zdrojmi (článok
6.1). Pri verejnom obstarávaní obstarávajúce entity majú postupovať v súlade
s princípmi nediskriminácie (článok 6.4), integrity, transparentnosti (článok 6.5),
s využitím informačných technológií (článok 6.9), princípmi proporcionality
a rovnakého zaobchádzania (článok 10 Prílohy XIV), hospodárskej súťaže
a hospodárnosti (článok 6.1). Pre všetky obstarávané komodity sa využívajú
spoločné obstarávacie slovníky (HS, CPC alebo CPV). Obstarávajúce entity
(Príloha XV) pri verejných obstarávaniach môžu používať registračné systémy
a viacúčelové zoznamy potenciálnych dodávateľov (články 5 a 6 Prílohy XIV).
Medzi využívané postupy obstarávania patria elektronické aukcie, otvorené
a selektívne tendre, rokovania a priame zadávanie zákaziek (články 11-15 Prílohy
XIV). Uchádzači o zákazku majú mať v každej fáze verejného obstarávania právo
na včasné, nezávislé, transparentné a účinné preskúmanie ich sťažností s tým, že
ak preskúmavacou autoritou nie je súd, tak aj právo na súdne preskúmanie
rozhodnutí takýchto autorít (článok 20 Prílohy XVI).

Free Trade Agreement between the EFTA States and Turkey bola podpísaná dňa 10. decembra
1991 a účinnosť nadobudla dňa 1. apríla 1992. Zmluva bola novelizovaná v r. 2018. Dokument je
dostupný
na:
https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/free-traderelations/turkey/EFTA-Turkey%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa 6.6.2020).
350
Free Trade Agreement between the States and Ukraine bola podpísaná dňa 24. júna 2010.
Dokument je dostupný na: https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/freetrade-relations/ukraine/EFTA-Ukraine%20Free%20Trade%20Agreement.pdf (navštívené dňa
6.6.2020).
349
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ZHRNUTIE

EFTA kopíruje režim verejného obstarávania GPA (1994) a trh verejných
zákaziek je liberalizovaný v rozsahu záväzkov predložených zmluvnými
stranami.
Úroveň inkorporácie princípov verejného obstarávania OECD do
právneho poriadku EFTA, je z dôvodu zastaranosti relevantnej právnej úpravy
značne obmedzená čo možno znázorniť v Tabuľke č. 5.

elektronické VO

spoločný obstarávací slovník

riadna správa vecí verejných

x

zodpovednosť

x

vyvažovanie

rovnaké zaobchádzanie

x

najlepšia hodnota za peniaze

proporcionalita

x

integrita

x

hospodárska súťaž

EFTA

transparentnosť

Princípy
OECD

nediskriminácia

Tabuľka č. 5: Úroveň inkorporácie princípov OECD do práva EFTA

x

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

Podľa platnej právnej úpravy pri verejných obstarávaniach v pôsobnosti
Dohovoru EFTA uplatňujú sa princípy nediskriminácie, transparentnosti
proporcionality, hospodárskej súťaže a rovnakého zaobchádzania. Niektoré
princípy pritom korešpondujú s princípmi OECD a sú vyjadrené explicitne
(princíp

nediskriminácie,

transparentnosť),

ostatné

je

potrebné

hľadať

a identifikovať výkladom jednotlivých ustanovení GPA (1994). Z tohto dôvodu je
ich obsah užší, ako predpokladá Odporúčanie OECD o verejnom obstarávaní
(2015) a nemajú univerzálnu použiteľnosť na celý proces verejného obstarávania.
Obstarávacie

metódy

GPA

(1994)

nepredpokladajú

využívanie

elektronického obstarávania, čo však nevylučuje, aby ho strany nevyužívali (pri
neexistencii formálne zakotvených záväzných štandardov).
Za slabé miesta systému znižujúce jeho transparentnosť je tiež potrebné
považovať absenciu obligatórneho používania spoločného obstarávacieho
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slovníka pri obstarávaní tovarov, pozitívom však je používanie týchto slovníkov
v prípade obstarávania služieb a stavebných prác.
Keďže žiadne meritórne rozhodnutie Výboru pre verejné obstarávanie nie
je verejne dostupné a nepodarilo sa ani zistiť, či vôbec bolo nejaké rozhodnutie
alebo odporúčanie tohto výboru prijaté, nie je možné posúdiť efektivitu
existujúceho mechanizmu riešenia sporov.
Vzhľadom na tieto zistenia možno konštatovať, že v prípade posudzovania
prenosu princípov verejného obstarávania OECD smerom dovnútra EFTA, účinný
prenos sa nepodarilo dosiahnuť. Tu však opätovne je potrebné pripomenúť, že
dôvodom môže byť účasť Islandu, Lichtenštajnska a Nórska na Dohode
o Európskom hospodárskom priestore, ktorá upravuje aj režim verejného
obstarávania. Vzhľadom na túto skutočnosť môže byť motivácia členských štátov
modernizovať pravidlá verejného obstarávania v rámci EFTA značne oslabená.

Celkovú

intenzitu

reexportu

inkorporovaných

princípov

verejného

obstarávania OECD do medzinárodných obchodných dohôd uzatváraných
členskými štátmi v rámci EFTA je možné preukázať prostredníctvom
analytického súhrnu v Tabuľke č. 6 a Grafe č. 3 nižšie:
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Substantíva úprava VO

Spoločný obstarávací slovník

Elektronické obstarávanie

riadna správa veci verejných

otvorený prístup na trhy VO

FTA

lib

BiH

x

x

FTA

lib

Čierna Hora

x

x

FTA

lib

Čile

x

x

x

x

x

x

efektívnosť

x

integrita

x

hospodárnosť

Albánsko

proporcionalita

transparentnosť

Užšia
spoluprác
a/
postupná
liberalizáci
a

nediskriminácia

rovnaké zaobchádzanie

princípy

Úprava konfliktu záujmov

EFTA

súťažné prideľovanie zákaziek

Tabuľka č. 6:
Reexport inkorporovaných princípov verejného obstarávania OECD do
medzinárodných obchodných vzťahov EFTA

x

x

x

Egypt

typ
zmluvy

FTA

x

x

x

x

FTA

Filipíny

x

x

Gruzínsko

x

x

x

x

Hongkong

x

x

x

x

Izrael

x

x

us

FTA
x

x

lib
lib

x

FTA

x

FTA

x

FTA

lib

Jordánsko

FTA

us

JACÚ

FTA

us

x
x

Kanada

x

x

x

x

x

Kolumbia

x

x

x

x

x

Kórea

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FTA

x

FTA

x

FTA

Libanon

x

x

x

x

x

lib

x
x

x

lib
x

x

x

x

x

x

us

FTA

Maroko

x

FTA

Palestína
x

x

RSPZ

x

x

x

x

x

x

us

x

FTA

x

x

x

lib

x

FTA

x

x

x

lib

FTA

S. Macedónsko

Singapur

x

x

x

x

x

x

Srbsko

us

FTA

x

lib

FTA

ŠSA

x

x

x

x

x

x

x

x

Tunisko

FTA

us
x

x

x

x

FTA

Turecko
x

x

x

x

x

x

x

x

FTA

lib
us

FTA

Ukrajina

lib
us

FTA

Peru

lib
lib

FTA

Mexiko

lib

us
x

x

x

x

lib

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

Predmetom analýzy bola úprava verejného obstarávania vo všetkých 27
zahraničných obchodných dohodách uzavretých EFTA a jej členskými štátmi
s inými štátmi. Žiadny pokrok vo vývoji vzťahov v tejto oblasti sa nepodarilo
dosiahnuť v 14 prípadoch. V 6 prípadoch došlo k prenosu princípov verejného
obstarávania OECD v rozsahu, v akom boli prevzaté do právneho poriadku EFTA.
V 7 prípadoch sa podarilo dosiahnuť reexport princípov OECD vo väčšom
rozsahu.
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Graf 3: Percentuálne zhodnotenie úspešnosti reexportu princípov verejného obstarávania OECD
v 27 zahraničných obchodných dohodách EFTA
60%
50%
40%
30%
20%
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Export princípov v rozsahu EFTA

Export princípov nad rozsah EFTA

Žiadny progres

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

Obchodné zmluvy, ktoré odkazujú na subsidiárne použitie GPA (1994)351
síce napomáhajú exportu princípov v nej uvedených, tieto však majú užší obsah,
ako princípy definované OECD. Najčastejšie uplatňovanými princípmi sú princíp
nediskriminácie a transparentnosti, ktoré sú považované aj za všeobecné princípy
v rámci práva medzinárodného obchodu.
K širšiemu exportu princípov OECD dochádza v prípade obchodných
dohôd uzavretými s Gruzínskom, Kanadou, krajinami južnej a strednej Ameriky
(Čile, Kolumbia, Peru, Kostarika, Panama) a s Ukrajinou, a to prostredníctvom
substantívnej úpravy verejného obstarávania v samotnom texte obchodnej
dohody. S výnimkou Kanady (9. miesto), Kostariky (25. miesto), Čile (26. miesto)
a Gruzínska (46. miesto) však ide o štáty, ktoré sa podľa správy Rule of Law index
2020352 vypracovanej medzinárodnou organizáciou World Justice Project
v rebríčku dodržiavania princípov právneho štátu umiestnili až v druhej polovici
zoznamu z celkového počtu 128 posudzovaných štátov. Skutočná uplatniteľnosť
a účinnosť prenosu týchto princípov do právnych poriadkov zostáva preto otázna.

Obchodné zmluvy s Hongkongom, Izraelom, Jordánskom, Kanadou, Kóreou a Mexikom.
Dokument je dostupný na: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJPROLI-2020-Online_0.pdf (navštívené dňa 7. 6. 2020)
351
352
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Vo viac ako v polovici (52%) zahraničných obchodných zmlúv, hoci od
ich uzavretia uplynulo viac ako 10 rokov, nedošlo vôbec k žiadnemu posunu od
záväzku užšej spolupráce smerom liberalizácii trhov verejného obstarávania.

Z vyššie prezentovaných zistení je možné formulovať nasledovné
čiastkové závery:
Európske združenie voľného obchodu ako regionálne zoskupenie len

I.

obmedzene prevzalo princípy verejného obstarávania OECD do svojho
právneho poriadku. Rozsah uplatňovania a vymáhania týchto princípov
nie je známy, keďže výsledky činnosti Výboru pre verejné obstarávania
v tejto oblasti nie je dostupný.
Vo vzťahu dovnútra EFTA sa preto hypotéza č. 1 (aktéri
medzinárodných

obchodných

vzťahov

sa

snažia

dosiahnuť

harmonizáciu svojich pravidiel verejného obstarávania.) ani hypotéza č.
2 (verejné obstarávanie je účinným prostriedkom exportu hodnôt do
právnych poriadkov iných aktérov medzinárodného práva) nepotvrdili.

II.

Vo vonkajších obchodných vzťahoch EFTA sa hypotéza 1 ani
hypotéza 2 nepotvrdili.
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6. EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda
o EHP“) analyzujem osobitne z dôvodu, že je príkladom liberalizácie trhov
i exportu právnych pravidiel a právnych princípov. Dôležitým faktorom
zdôrazňujúcim význam dohody je i počet zmluvných strán. Aktuálnymi
zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore353

sú

Európska únia a jej členské štáty na jednej strane a štáty EFTA Island,
Lichtenštajnsko a Nórsko na druhej strane.354
Cieľom dohody je podporovať trvalé a vyvážené upevňovanie
obchodných a hospodárskych vzťahov medzi zmluvnými stranami s rovnakými
podmienkami hospodárskej súťaže a dodržiavaní rovnakých pravidiel s cieľom
vytvorenia homogénneho Európskeho hospodárskeho priestoru.“355
Súčasťou úpravy preto je aj dohoda o začleňovaní právnych predpisov EÚ
(na základe Protokolu 1)356 a súdnych rozhodnutí súdov EÚ do právneho poriadku
EFTA (článok 6). Postupná transpozícia právneho poriadku Únie sa uskutočňuje
najmä prostredníctvom činnosti Spoločného výboru EHP357 a právne je vyjadrená
v jednotlivých prílohách k dohode, ktoré sa pravidelne aktualizujú.
Dohodu o európskom hospodárskom priestore (European Economic Area Agreement) pôvodne
uzavreli Európske hospodárske spoločenstvo, Európske spoločenstvo uhlia a ocele, ich členské
štáty a Rakúsko, Fínsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švédsko dňa 2. mája 1992. Dohoda
nadobudla účinnosť
dňa
1.
januára
1994.
Dokument
je
dostupný
na:
https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eeaagreement/Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf (navštívené dňa 9. 6.
2020).
354
Švajčiarsko nie je zmluvnou stranou Dohody o EHP z dôvodu negatívneho výsledku referenda
o pristúpení Švajčiarska k tejto dohode zo dňa 6. decembra 1992. Švajčiarsko uprednostnilo
uzavretie separátnej obchodnej dohody s Európskou úniou. Jej predmetom však nie je úprava
vzťahov týkajúcich sa verejného obstarávania.
355
Článok 1:1 Dohody o EHP.
356
Podľa článku 7 Dohody o EHP akty, na ktoré sa odvoláva alebo ktoré sú uvedené v jej prílohách
alebo rozhodnutiach Spoločného výboru EHP, sú záväzné pre zmluvné strany alebo sa stanú
súčasťou ich vnútorného právneho poriadku podľa nasledovných zásad: (a) každý akt, ktorý
zodpovedá nariadeniu Únie sa ako taký stane súčasťou vnútorného právneho poriadku zmluvných
strán,; (b) každý akt, ktorý zodpovedá smernici Únie ponecháva na voľbu orgánov zmluvných
strán výber formy a metódy jeho vykonania.
357
Články 98-104 Dohody o EHP. Zjednodušene je tento postup popísaný v poznámke Podvýboru
pre právne a inštitucionálne otázky: Hov EU acts become EEA acts and need for adaptations, ref.
č. 1113623 z 23. mája 2013 (dostupné na: https://www.efta.int/media/documents/eea/1113623How-EU-acts-become-EEA-acts.pdf) alebo v poznámke Sekretariátu: Procedures in the EEA
EFTA States, the EFTA Secretariat and the EU for the incorporation of the legislation into the
353

155

Európsky hospodársky priestor teda predstavuje homogénny priestor,
v rámci ktorého sa na území EÚ-EFTA (s výnimkou Švajčiarska) realizuje voľný
pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu pri súčasnom dodržiavaní pravidiel
hospodárskej súťaže.358 Súčasťou tohto trhu je aj trh verejných zákaziek. Právny
rámec pre uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania je stanovený v článku
65 Dohody o EHP v spojení s jej Prílohou XVI,359 ktorou sa do práva EHP
prevzalo úplne alebo s parciálnymi derogáciami 15 sektorových smerníc EÚ,
vykonávacích nariadení a rozhodnutí. Cieľom týchto pravidiel je zabezpečiť
najmä rovnaké zaobchádzanie a spravodlivú hospodársku súťaž medzi všetkými
dodávateľmi,

poskytovateľmi

služieb a zmluvnými

stranami

usadenými

v Európskom hospodárskom priestore.

Trh verejných zákaziek na území EHP je plne liberalizovaný a uplatňuje sa
substantívna úprava verejného obstarávania identická s právnou úpravou360,
361

uplatňovanou v Európskej únii. Ako v tejto súvislosti uviedol Baudenbacher

(2017, s. 93), tvorba práva začína v EÚ a je transponovaná do štátov EFTA
prostredníctvom inštitúcií a postupom upraveným v Dohode o EHP.362

Z hľadiska osobnej pôsobnosti sú obstarávajúce entity štátov EFTA
definované v Dodatku 1 Prílohy XVI Dohody o EHP definované deskriptívnym
spôsobom odkazom na článok 2:1(2) smernice 2014/24/EÚ („ústredné orgány

EEA
Agreement,
ref.
č.
17-1402
z 26.
októbra
2018
(dostupné
na:
https://eealaw.efta.int/static/details/)
358
Článok 1:2 Dohody o EHP.
359
Text Prílohy XVI je dostupný na: https://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/theeea-agreement/Annexes%20to%20the%20Agreement/annex16.pdf (navštívené dňa 11. 12. 2020)
360
Ide najmä o Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o
verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, Smernicu Európskeho parlamentu a
Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, Smernicu Európskeho parlamentu
a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi
v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice
2004/17/ES a Smernicu Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných
právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v
rámci verejného obstarávania tovarov a prác.
361
Pracovná skupina pre verejné obstarávanie zriadená Spoločným výborom EHP sa v súčasnosti
sústreďuje na inkorporáciu revidovaných prahových hodnôt pre verejné obstarávanie podľa
smerníc Európskej únie.
362
Baudenbacher, C. a kol.: The Fundamental Principles of EEA Law. Springer International
Publishing, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-45189-3, ISBN: 978-3-319-45188-6, s. 93
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štátnej správy“ sú verejní obstarávatelia uvedení v Dodatku 1363, a pokiaľ došlo k
úpravám alebo zmenám na vnútroštátnej úrovni, ich nástupnícke subjekty;)
v kombinácii s menným zoznamom uvedeným v bodoch I (Island), II
(Lichtenštajnsko) a III (Nórsko). Obstarávajúce entity členských štátov Únie sú
definované v článku 2 a Prílohe I uvedenej smernice o verejnom obstarávaní.

Z hľadiska vecnej pôsobnosti predmetná právna úprava ponúka negatívne
vymedzenie predmetov verejného obstarávania.364 Pôsobnosť práva verejného
obstarávania podľa Dohody o EHP je daná pri dosiahnutí minimálnych
prahových hodnôt365 alebo za splnenia podmienky, že predmetné zákazky
predstavujú nepochybný cezhraničný záujem.

Pri zadávaní verejných zákaziek obstarávajúce entity používajú spoločný
slovník obstarávania CPV366, pričom tento slovník sa používa pri akomkoľvek
odkaze na nomenklatúry v kontexte verejného obstarávania.

Obstarávajúce entity pri zadávaní verejných zákaziek používajú postupy
verejnej alebo užšej súťaže, inovatívne partnerstvo, rokovacie konanie alebo
súťažný dialóg a za splnenia taxatívne stanovených podmienok aj rokovacie
konanie bez zverejnenia. Obstarávajúce entity môžu uzatvárať aj rámcové dohody
s jedným alebo viacerými uchádzačmi a využívať centralizované obstarávacie
činnosti, príležitostné spoločné obstarávanie či verejné obstarávanie za účasti
obstarávajúcich entít z rôznych členských štátov Únie. Verejné obstarávanie je
elektronizované.367

Podľa bodu 2(c) Prílohy XVI, časť „Predpisy na ktoré sa odkazuje“ sa Prílohy I, III, a XI
smernice 2014/24/EÚ nahradia Dodatkami 1-3 k tejto prílohe.
364
Články 7-12 smernice 2014/24/EÚ
365
Článok 4 smernice 2014/24/EÚ. Aktuálne prahové hodnoty aplikovateľné na verejné
obstarávanie podľa smerníc EÚ sú dostupné na: https://ec.europa.eu/growth/single-market/publicprocurement/rules-implementation/thresholds_en (navštívené dňa 3. 11. 2020)
366
Článok 23 smernice 2014/24/EÚ, nariadenie 2195/2002.
367
Články 26-39 smernice 2014/24/EÚ.
363
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Dohľad nad dodržiavaním práva EHP sa vykonáva duálnym spôsobom:
Dozorný úrad EFTA (EFTA Surveillance Authority) vykonáva dohľad na
zúčastnenými EFTA štátmi a Európska komisia vykonáva dohľad nad
dodržiavaním práva EHP členskými štátmi EÚ (článok 109:1). Aby sa zabezpečila
homogenita dohľadu Dozorný úrad EFTA a Európska komisia spolupracujú,
vymieňajú si informácie a navzájom konzultujú problematiku politiky dohľadu
a jednotlivých prípadov (článok 109:2).
Rozhodnutia Dozorného úradu EFTA preskúmava Súd EFTA (EFTA
Court), ktorý je príslušný rozhodovať i o žalobách týkajúcich sa postupu dohľadu
ohľadne štátov EFTA (108:2). Súd EFTA je tiež oprávnený prostredníctvom
poradných stanovísk (advisory opinion)368 poskytovať výklad Dohody o EHP
súdom členských štátov EFTA. Okrem toho, Súd EFTA môže poskytnúť poradné
stanovisko aj v prípadoch, kde sa uplatňuje výlučne vnútroštátne právo pri
regulácii čisto národných situácií, a to za podmienky, že národné právo je
identické s právom EHP. V takom prípade s cieľom vylúčiť narušenie súťaže, „je
v záujme EHP predchádzať budúcim rozdielom v interpretácii. Ustanovenia
alebo koncepty prevzaté z práva EHP by preto mali byť interpretované jednotne,
bez ohľadu na okolnosti, za ktorých boli aplikované“.369 Rozhodnutia Európskej
komisie preskúmava, ako už bolo skôr uvedené, Súdny dvor EÚ.

Spory, ktoré vzniknú pri výklade alebo uplatňovaní Dohody o EHP môžu
zmluvné strany predložiť aj Spoločnému výboru EHP (článok 111). Ak sa spor
týka výkladu ustanovení, ktoré sú vo svojej podstate zhodné so zodpovedajúcimi
pravidlami ZFEÚ a aktov prijatých jej uplatňovanie a ak spor nebol urovnaný do
troch mesiacov od predloženia Spoločnému výboru EHP, potom sa zmluvné
strany sporu môžu dohodnúť, že požiadajú Súdny dvor EÚ, aby rozhodol o
výklade príslušných sporných pravidiel.

Článok 34 Dohody o súde a dohľade.
Rozsudok Súdu (EFTA) zo dňa 22. decembra 2014 vo veci Ski Taxi SA, Follo Taxi SA and
Ski Follo Taxidrift AS a The Norwegian Government, E-3/16, bod 27. Dostupný na:
https://eftacourt.int/download/3-16-judgment/?wpdmdl=1525 (navštívené dňa 4. 11. 2020)
368
369
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6.1 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Z hľadiska posúdenia uplatňovania princípov verejného obstarávania
OECD je možné konštatovať, že v rámci právneho režimu podľa tejto
medzinárodnej dohody sa explicitne alebo implicitne uplatňujú všetky princípy
definované OECD: princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp
integrity, princíp hospodárskej súťaže, princíp proporcionality, princíp rovnakého
zaobchádzania, najlepšia hodnota za peniaze, princíp vyvažovania, princíp
hospodárnosti, princíp zodpovednosti, a to v rovnakom rozsahu, ako boli prevzaté
z Odporúčaní OECD (2015). V tejto súvislosti odkazujem na výklad o právnych
princípoch obsiahnutý v časti o Európskej únii.

6.2 MECHANIZMUS RIEŠENIA SPOROV

Dohoda o európskom hospodárskom priestore stanovuje pre oblasť
verejného obstarávania vlastné mechanizmy riešenia sporov prostredníctvom
Dozorného úradu EFTA a Súdu EFTA.370
Tie boli založené na základe Dohody o súde a dohľade.371 Dozorný úrad
EFTA pozostáva z troch členov372 (článok 7) a medzi jeho úlohy patrí dohľad nad
dodržiavaním povinností zmluvných strán, uplatňovanie súťažných pravidiel
a monitoring uplatňovania Dohody o EHP členskými štátmi EFTA (článok 5:1).

Ako v tejto súvislosti uvádza napr. Baudenbacher (2017) súd EFTA predstavuje v rámci
Európskeho hospodárskeho priestoru paralelný súdny orgán popri Súdnom dvore EÚ, vykladajúci
Dohodu o EHP a rozhodujúci spory z tejto dohody vo vzťahu k zúčastneným krajinám EFTA. Súd
EFTA pri svojom rozhodovaní aplikuje rovnaké pravidlá a princípy ako Súdny dvor EÚ, vrátane
princípu účinnosti či effet utile.
371
Agreement between the EFTA States on the establishment of a surveillance authority and a
Court of Justice bola podpísaná dňa 2. mája 1992. Text zmluvy v konsolidovanom znení je
dostupný na: https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/the-surveillance-andcourt-agreement/Surveillance-and-Court-Agreement-consolidated.pdf (navštívené dňa 7. 11.
2020).
372
Členovia Dozorného úrad EFTA musia poskytovať záruky nezávislosti a všeobecnej odbornej
spôsobilosti a minimálne dvaja z nich musia byť občanmi niektorého zo zúčastnených štátov
EFTA.
370
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Na tento účel Dozorný úrad EFTA môže prijímať rozhodnutia a ďalšie opatrenia,
formulovať odporúčania, vydávať stanoviská a vydávať oznámenia alebo
usmernenia (článok 5:2).
V prípade ak sa Dozorný úrad EFTA domnieva, že členský štát porušil
svoje povinnosti vyplývajúce z Dohody o EHP, doručí mu po tom, ako mal
členský štát možnosť sa vyjadriť, odôvodnené stanovisko. V prípade, ak dotknutý
členský štát nezjedná v stanovenom čase nápravu, Dozorný úrad EFTA môže vec
predložiť na rozhodnutie Súdnemu dvoru EFTA (článok 31).
Okrem toho má Súd EFTA právomoc rozhodovať v sporoch medzi
členskými štátmi EFTA týkajúcimi sa výkladu alebo aplikácie Dohody o EHP
a ostatných pravidiel v rámci EHP ako i v konaniach týkajúcich sa platnosti
rozhodnutí Dozorného úradu EFTA (článok 32).
Pokiaľ ide o vymožiteľnosť rozhodnutí Dozorného úradu EFTA a Súdu
EFTA, tá je zabezpečená prijatým záväzkom lojality členských štátov
obsiahnutým v článku 2 Zmluvy. Zúčastnené členské štáty EFTA totiž prijali
pozitívny záväzok prijať všetky potrebné opatrenia na plnenie povinností
vyplývajúcej z tejto zmluvy, ako aj negatívny záväzok zdržať sa konania, ktoré by
naopak mohlo ciele tejto dohody ohroziť.

K novembru 2020 existuje v databáze Súdu EFTA šesť rozsudkov
týkajúcich sa verejného obstarávania, pričom každé rozhodnutie sa týkalo iného
problematického aspektu aplikácie.

Vo veci Dozorný úrad EFTA v Nórsko373 bola predmetom obstarávania
koncesia na výstavbu podzemných garáží v meste Kriastiansand pod miestnou
obchodnou zónou. Podľa podmienok súťažných podkladov mal [privátny]
koncesionár toto parkovisko navrhnúť, vybudovať a financovať, za čo by získal
právo ho prevádzkovať po dobu nasledujúcich 50 rokov. Koncesia pozostávala

Rozsudok Súdu (EFTA) zo dňa 21. marca 2018 vo veci EFTA Surveillance Authority v The
Kingdom of Norway, E-4/17, dostupný na: https://eftacourt.int/download/4-17judgment/?wpdmdl=1612 (navštívené dňa 3. 11. 2020)
373
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z 2 zmlúv – zmluvy o dielo na výstavbu parkoviska a nájomnej zmluvy
umožňujúcej následnú dlhodobú prevádzku tohto parkoviska. Obstarávajúcou
entitou bola Samospráva mesta Kristiansand. Odhadovaná hodnota koncesie bola
24 000 000-100 000 000 NOK, a teda bola dosiahnutá minimálna prahová
hodnota (39 266 836 NOK) pre aplikáciu práva EHP (t.j. [vtedy platnej] smernice
2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce,
verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby).
V tomto prípade mal Dozorný úrad EFTA za to, že obstarávajúca entita
porušila právo EHP, keď nesprávnou právnou kvalifikáciou predmetu zákazky
(predmet zákazky kvalifikovala ako koncesiu na služby podľa čl. 1:4, pričom malo
ísť o verejnú koncesiu na práce podľa čl. 1:3 smernice 2004/18/ES) vylúčila
aplikáciu smernice 2004/18/ES. V dôsledku tejto skutočnosti (aplikovala
vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania) nesprávne popísala predmet
zákazky (nepoužila spoločný slovník obstarávania), nezverejnila oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania v rámci EHP (bolo zverejnené iba v národnom
vestníku) a nerešpektovala minimálnu lehotu na predloženie ponúk (stanovila 26
dní, pričom podľa smernice mala byť minimálna lehota 52 dní).
Predmetom posúdenia bola najmä otázka, či predmetná verejná zákazka
mala povahu koncesie na služby alebo koncesie na práce (kvalifikácia na koncesiu
na služby vylučovala aplikáciu smernice 2004/18/ES) a v prípade, ak mala
povahu koncesie na práce, či spadala pod definíciu v zmysle článku 1:3 smernice
2004/18/ES (verejnou koncesiou na práce je zákazka, ktorej predmetom je buď
vykonanie prác, alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie prác
súvisiacich s jednou z činností v zmysle prílohy I, alebo dielo, alebo realizácia
diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám špecifikovaným
verejným obstarávateľom a protiplnením je buď len právo na využívanie diela,
alebo toto právo spojené s peňažným plnením).
V tejto súvislosti súd konštatoval (bod 82), že ak verejná zákazka obsahuje
ako prvky verejnej zákazky na práce tak aj prvky iného typu kontraktu,
„ukazovateľom toho, ktoré pravidlo EHP sa na danú zákazku bude uplatňovať, je
hlavný účel takejto zákazky.“ Takéto určenie [hlavného účelu] „musí byť
vykonané vo svetle základných povinností, ktoré prevažujú a ktoré ako také
charakterizujú danú transakciu, na rozdiel od tých, ktoré majú iba doplnkovú
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povahu a vyplývajú zo základného účelu zmluvy.“ V danom prípade súd ustálil, že
dôležitým cieľom oboch zmlúv bol výkon verejných prác, ktorý spočíval vo
vybudovaní podzemného parkoviska a ďalším dôležitým a úzko previazaným
cieľom bolo zabezpečenie prevádzkovania parkovacích služieb na dobu
minimálne 50 rokov. Rozhodujúcim fakom však bolo, že v čase uzavretia oboch
zmlúv sa stavebné práce ešte ani nezačali. S ohľadom na tieto skutočnosti,
hlavným cieľom kontraktov bolo vybudovanie podzemného parkoviska ako
prerekvizity pre [až] následné poskytovanie parkovacích služieb.
V kontexte subsumpcie predmetnej koncesie pod článok 1:3 smernice súd
konštatoval, že (bod 86) podstatným znakom koncesie je, že koncesionár znáša
hlavné alebo podstatné riziko danej operácie, čo v tomto prípade mal za
preukázané.
V nadväznosti na tieto zistenia súd konštatoval, že na dané verejné
obstarávanie sa vzťahovala smernica 2004/18/ES. Nedodržaním povinnosti z nej
vyplývajúcich a postupom podľa vnútroštátneho práva preto Nórske kráľovstvo
v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním porušilo pravidlá verejného
obstarávania platné v EHP.

Predmetom rozhodnutia Fosen-Linjen a AtB374 bolo posúdenie nároku na
odškodnenie, dôkazného bremena ako i uplatňovanie niektorých princípov
verejného obstarávania.
V tomto prípade išlo o obstarávanie trajektových služieb v nórskom fjorde
Brekstad-Valset. O zákazku súťažili predovšetkým spoločnosti Fosen-Linjen
a Norled. Obstarávajúca autorita uplatnila pri výbere ponúk vážené kritéria cena
(50%), životné prostredie (25%) a kvalita (25%). Problematickým prvkom bolo
netransparentné nastavenie a vyhodnotenie druhého kritéria, ktoré sa týkalo
spotreby pohonných látok trajektov. Obstarávajúca entita v tejto súvislosti
nešpecifikovala žiadne parametre, ktoré by mali uchádzači zohľadniť pri výpočte
spotreby, ani od uchádzačov nepožadovala preukázanie spôsobu, akým túto

Rozsudok Súdu (EFTA) zo dňa 31. októbra 2017 vo veci Fosen-Linjen AS a AtB AS, E-16/16,
dostupný na: https://eftacourt.int/download/16-16-judgment/?wpdmdl=1271 (navštívené dňa 4.
11. 2020)
374
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spotrebu určili. Vyhodnotenie predložených ponúk medzi uchádzačmi ukázalo
minimálne rozdiely, keď Norled získal 9.16 bodu a Fosen-Linjen získal 9,06 bodu.
Fosen-Linjen následne napadol spôsob overenia správnosti údajov o spotrebe,
a teda aj správnosť pridelenia bodov za kritérium životné prostredie. V rámci
revízneho konania (vnútroštátny) odvolací súd zistil, že obstarávajúca autorita
pochybila tým, že nestanovila relevantný základ pre posúdenie spotreby a nijako
neoverila hodnovernosť spotreby uvádzanej spoločnosťou Norled. Obstarávajúca
entita potom zrušila predmetné verejné obstarávanie. Následne však konštatovala,
že neexistujú dôvody, na základe ktorých by mala odmietnuť ponuku predloženú
spoločnosťou Norled, keďže pochybenie nastalo na strane obstarávajúcej entity,
a preto uzavrela so spoločnosťou Norled zmluvu na prevádzku trajektov.
Spoločnosť Fosen-Linjen toto rozhodnutie nenapadla. Proti obstarávajúcej entite
však podala žalobu o náhradu škody spočívajúcej v ušlom zisku a náhrade
nákladov na predloženie súťažnej ponuky.
V rámci prejudiciálneho konania iniciovaného vnútroštátnym súdom
konajúcim o náhrade škody, Súd EFTA o. i. konštatoval (bod 124), že
uplatňovanie princípu transparentnosti predpokladá formulovanie kritérií na
vyhodnotenie ponúk tak, aby všetci primerane informovaní uchádzači mohli
interpretovať tieto kritériá rovnako. Povinnosť náležitej starostlivosti
obstarávajúcej autority v sebe obsahuje povinnosť overiť, či sú informácie
predložené uchádzačom dôveryhodné, v tom zmysle, že jednotliví uchádzači sú
spôsobilí poskytnúť to, čo je uvedené v ponuke, a či ponuka zodpovedá
požiadavkám, ktoré stanovil verejný obstarávateľ. Navyše táto požiadavka na
overenie musí byť v súlade s princípom proporcionality.
V kontexte posudzovania nároku na náhradu škody súd ďalej konštatoval
(bod 82), že priznanie náhrady škody nezávisí od toho, či porušenie ustanovení
právnych predpisov o verejnom obstarávaní nastalo v dôsledku zavinenia
a správania, ktoré sa značne odchyľuje od odôvodniteľného postupu, alebo
nastalo v dôsledku pochybenia, keďže relevantnou skutočnosťou je samotné
porušenie právnych predpisov o verejnom obstarávaní [za podmienky
preukázania príčinnej súvislosti a výšky škody].
Súd však pripustil, aby v prípade uplatňovania nároku na náhradu ušlého
zisku, dôkazné bremeno o tom, že [ak by sa verejný obstarávateľ nedopustil
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predmetnej chyby] zákazka mala byť zadaná dotknutému uchádzačovi, znášal
práve tento dotknutý uchádzač.

Cenový kartel vo verejnom obstarávaní bol predmetom posudzovania
Súdu EFTA

vo veci Ski Taxi.375 Spoločnosť SFD, ktorá bola spoločným

podnikom zastrešujúcim administratívu a dispečing dvoch inak konkurenčných
podnikov Ski Taxi a Follo Taxi, predložila vo verejnom obstarávaní na dodávku
transportných služieb pre pacientov nórskej nemocnice Oslo University Hospital,
súťažnú ponuku, pričom obe spoločnosti vystupovali ako subdodávatelia svojho
spoločného podniku SFD. Obstarávajúca entita mala za to, že predložením
spoločnej ponuky došlo k odstráneniu konkurencie na trhu taxi služieb v danom
regióne a uplatňovaniu neprimerane vysokých cien a podala podnet príslušnej
súťažnej autorite. V ďalšom konaní sa riešila otázka, či predloženie spoločnej
ponuky predstavuje cenový kartel, a teda cieľovú kartelovú dohodu alebo dohodu,
ktorá spôsobila obmedzenie hospodárskej súťaže iba ako svoj následok. V konaní
nebolo sporné, že obe spoločnosti boli schopné predložiť aj samostatné ponuky
a že predložená spoločná ponuka bola výsledkom ich vzájomnej dohody.
Súd EFTA konštatoval, že (bod 66) „dohoda vedie k dostatočnej miere
narušenia hospodárskej súťaže na to, aby ju bolo možné považovať za obmedzenie
hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa, len vtedy, ak sa jej škodlivý charakter dá
jednoducho identifikovať.“ Pri určení toho, či predkladanie spoločných ponúk
prostredníctvom spoločnej správcovskej spoločnosti vedie k dostatočnej miere
narušenia, na základe ktorej ho možno považovať za obmedzenie hospodárskej
súťaže z hľadiska cieľa, (bod 101) „treba brať ohľad na podstatu spolupráce, jej
ciele a hospodárske a právne súvislosti, do ktorých patrí.“ Okrem toho možno
vziať ohľad aj na úmysel strán, „hoci tento nie je nevyhnutne určujúcim
faktorom“. Keďže predkladanie spoločných ponúk v sebe obsahuje výslovne
zakázaný cenový kartel,376 (bod 102) zohľadnenie hospodárskych a právnych
Rozsudok Súdu (EFTA) zo dňa 22. decembra 2014 vo veci Ski Taxi SA, Follo Taxi SA and
Ski Follo Taxidrift AS a The Norwegian Government, E-3/16, dostupný na:
https://eftacourt.int/download/3-16-judgment/?wpdmdl=1525 (navštívené dňa 4. 11. 2020)
376
Podľa článku 53:1 Dohody o EHP: „Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné s fungovaním
tejto dohody: všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené
postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi zmluvnými stranami a ktoré majú za cieľ alebo
375
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súvislostí sa môže obmedziť na to, čo je jednoznačne potrebné na určenie, či
existuje obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa. Pri takomto posúdení
však treba vziať do úvahy, hoci v stručnej podobe, aj to, či sú strany dohody
skutočnými alebo možnými konkurentmi a či spoločné určenie cien ponúknuté
verejnému obstarávateľovi skutočne predstavuje sprievodné obmedzenie.“ Súd
ďalej podotkol, že informovanie verejného obstarávateľa o spoločnom charaktere
cenových ponúk môže naznačovať, že strany nezamýšľajú porušiť pravidlá o
zákaze dohôd medzi podnikmi, (bod 108) „táto skutočnosť sama osebe
nepostačuje na určenie toho, či určitú dohodu možno považovať za obmedzenie
hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa.“

Vo veci Fagtún377 Súd EFTA poskytol poradné stanovisko islandskému
súdu v otázke uplatňovania princípu nediskriminácie a derogácií z garantovanej
slobody pohybu tovaru. Spornou sa stala požiadavka obstarávajúcej entity, ktorá
po začatí procesu obstarávania stavebných prác na výstavbu školy dodatočne
uplatnila požiadavku, aby komponenty na stavbu strechy mali islandský pôvod,
pretože tým sa zabezpečí dohľad nad stavbou a použitie [stavebnej komisii]
známeho systému, čo v konečnom dôsledku vyústi do lepšej strechy. Táto
požiadavka mala za následok vylúčenie nórskeho dodávateľa strešných
komponentov. Súd EFTA v tejto súvislosti skonštatoval, že (bod 11) ustanovenia
obsiahnuté v technických špecifikáciách verejných zákaziek spadajú do
pôsobnosti článku 11 Dohody o EHP, ktorý zakazuje kvóty a opatrenia
s rovnakým účinkom ako kvantitatívne obmedzenia na dovoz a tiež všetky
obchodné pravidlá uplatňované členskými štátmi, ktoré sú spôsobilé sťažiť
priamo, nepriamo, skutočne alebo potenciálne obchod v rámci EHP. Za takéto

následok vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci územia, na
ktoré sa vzťahuje táto dohoda, najmä tie, ktoré: (a) priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo
predajné ceny alebo iné obchodné podmienky; (b) obmedzujú alebo kontrolu výrobu, odbyt,
technický rozvoj alebo investície; (c) rozdeľujú trhy alebo zdroje zásobovania; (d) uplatňujú
nerovnaké podmienky pri rovnakých plneniach voči ostatným obchodným partnerom, čím ich
v hospodárskej súťaži znevýhodňujú; (e) podmieňujú uzatváranie zmlúv s ostatnými zmluvnými
stranami prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí
nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.“
377
Poradný názor Súdu (EFTA) zo dňa 12. mája 1999 vo veci Fagtún ehf. A Byggingarnefnd
Borgarholtsskóla, the Government of Iceland, the City of Reykjavík and the Municipality of
Mosfellsbær,
E-5/98,
dostupný
na:
https://eftacourt.int/download/5-98-advisoryopinion/?wpdmdl=1661 (navštívené dňa 4. 11. 2020)
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obmedzenie považoval aj požiadavku na obstaranie strešných elementov
pochádzajúcich výlučne z Islandu, kedy túto požiadavku považoval za
diskriminačnú a neodôvodniteľnú ani legálnymi výnimkami (ochrana života
a zdravia ľudí) ani kategorickými požiadavkami.

V prípade Tak - Malbik378 Súd EFTA posudzoval, či zákazka, predmetom
ktorej sa uchádzači zaväzujú spracovať a skladovať určité suroviny poskytnuté
verejným obstarávateľom (Islandská správa ciest) a v súlade s jeho požiadavkami,
považuje za zákazku na uskutočnenie stavebných prác379 alebo za zákazku na
poskytnutie [iných] služieb? V danom prípade spoločnosti Tak – Malbik a Þróttur
súťažili o zákazku na spracovanie materiálu pochádzajúceho z lomu v oblasti
Fossamelar, pričom podľa islandského verejného obstarávateľa išlo o zákazku na
uskutočnenie stavebných prác podľa článku 2 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ.
Víťazný uchádzač by mal pre Islandskú správu ciest vyrobiť základné materiály
konkrétnych veľkostí a uskladniť ich v ňou určenej oblasti. Hodnota zákazky bola
91 000 000 ISK/ 580 000 € (t. j. islandský obstarávateľ neaplikoval smernicu
2014/24/EÚ). V ponukovom konaní zvíťazila spoločnosť Þróttur a Tak-Malbik
proces z rôznych dôvodov napadla. V rámci revízneho konania mala Sťažnostná
komisia za to, že v danom prípade nejde o zákazku na dodanie stavebných prác
(článok 2 ods. 6), ale o zákazku na dodanie služieb podľa článku 2 ods. 9 smernice
2014/24/EÚ (teda smernica sa mala aplikovať). V nadväzujúcom prejudiciálnom
konaní Súd EFTA vykonal test aplikovateľnosti článku 2 ods. 6 (a, b, c) smernice
2014/24/EÚ, pričom konštatoval, že v danom prípade nejde o stavebné práce,
pretože
a) predmet zákazky (výroba, spracovanie a skladovanie materiálu)
nezahŕňal konkrétne činnosti uvedené v Prílohe II smernice. „Posúdenie toho, či

Rozsudok Súdu EFTA zo 16 júla 2020 vo veci Tak – Malbik ehf. and the Icelandic Road and
Coastal Administration and Þróttur ehf., E-7/19
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Podľa článku 2:6 a 7 smernice 2014/24/EÚ ide o verejnú zákazku, predmetom ktorej je (a)
uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie aj uskutočnenie
stavebných prác spojených s jednou z činností v zmysle prílohy II, (b) uskutočnenie stavby alebo
vypracovanie projektovej dokumentácie aj uskutočnenie stavby, (c) uskutočnenie stavby, a to
akýmkoľvek spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré vymedzil verejný obstarávateľ uplatňujúci
rozhodujúci vplyv na druh alebo projekt stavby; pričom stavbou sa rozumie výsledok stavebných
prác alebo stavebno-inžinierskych prác ako celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, aby plnil
ekonomickú alebo technickú funkciu.
378
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sa verejná zákazka týka činnosti uvedenej v prílohe II smernice, musí vychádzať z
popisu príslušného kódu CPV, ako aj z názvu oddelenia CPV v rámci jeho
stromovej štruktúry, v ktorej sa nachádza.“ (bod 52) a zároveň nešlo
o neoddeliteľnú súčasť stavby „samotný vzťah spracovania materiálu k výstavbe
cesty nie je dostatočný na to, aby zmluva patrila do rámca opisu činnosti uvedenej
v prílohe II smernice“ (bod 54). Vo vzťahu ku konkurencii použitia národného
obstarávacieho slovníka a CPV súd uviedol, že „akákoľvek klasifikácia podľa
vnútroštátneho práva, dlhoročnej vnútroštátnej praxe alebo zmluvných strán, nie
je rozhodujúca“, čím priznal prednosť práva EHP.
b) predmetom zákazky nebolo uskutočnenie stavby. Existencia stavby
pritom musí byť určená vo vzťahu k výsledku vykonaných prác, čo znamená, že
„výsledok stavby musí byť schopný uľahčiť alebo slúžiť ekonomickému alebo
technickému využitiu“ (bod 58). Ako súd správne poukázal, v danom prípade nič
nenasvedčovalo tomu, že výsledok spracovania materiálu a jeho skladovanie
môže sám o sebe plniť niektorú z uvedených funkcií;
c) určenie spôsobu spracovania materiálu a požiadavky na jeho
skladovanie nie je možné považovať za uplatnenie rozhodujúceho vplyvu na
uskutočnenie stavby.
Súd pri posudzovaní danej veci správne zahájil analýzu prioritným
zistením aplikovateľnosti článku 2 ods. 6, keďže zákazka na služby je vymedzená
negatívnym spôsobom ako služby iné ako sú tie uvedené v ods. 6.
Hoci konečné rozhodnutie vo veci je oprávnená vydať Sťažnostná
komisia, Súd jednoznačným spôsobom vysvetlil dôvody, prečo predmetná
zákazka nie je zákazkou na stavebné práce, t.j. aplikované majú byť ustanovenia
o obstarávaní verejnej zákazky na služby. Za danej situácie predmetné verejné
obstarávanie evidentne trpí vadou nedodržania pravidiel obstarávania EHP, keď
Islandská správa ciest (pri aplikovaní nesprávneho predpokladu nedosiahnutia
prahovej hodnoty), postupovala podľa národných pravidiel obstarávania.
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Napokon v rozhodnutí vo veci Scanteam380 Súd EFTA posudzoval, či sa
smernica 2014/24/EÚ vzťahuje aj na postupy obstarávania vykonávané Nórskou
ambasádou v meste Luanda, Angola? Vo vzťahu k otázke ustálenia osobnej
pôsobnosti smernice (či táto ambasáda je verejným obstarávateľom podľa
smernice) súd pripomenul, že Nórsko zahrnulo Ministerstvo zahraničných vecí do
zoznamu ústredných štátnych orgánov v Dodatku 1 k Prílohe XVI Dohody o EHP
a nórska ambasáda je považovaná za inštitúciu podriadenú nórskemu Ministerstvu
zahraničných vecí. Formuloval však aj všeobecný záver (bod 61) že pokiaľ ide o
zahraničnú misiu štátu EFTA „ide o orgánom, ktorý realizuje výkonné právomoci,
musí preto spadať pod definíciu pojmu „štát“.
Vo vzťahu k územnej pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ, keďže nie je
upravená, súd konštatoval (bod 63): „Ciele sledované smernicou sú zabezpečenie
súladu s voľným pohybom tovaru, slobody usadiť sa a slobodným poskytovaním
služieb, ako aj z nich vyplývajúcich zásad, ako sú rovnaké zaobchádzanie,
nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť.
Smernica zabezpečuje, aby sa týmto zásadám umožnilo praktické uplatnenie
a verejné obstarávanie sa otvorilo hospodárskej súťaži a zabezpečilo sa čo
najefektívnejšie využívanie verejných zdrojov. Tieto ciele sú rovnako relevantné,
ak sa verejný obstarávateľ alebo miesto plnenia verejnej zákazky nachádzajú
v tretej krajine.“ To však neznamená, že predmetná smernica je neobmedzene
uplatniteľná. V bode 68 súd rozsah jej územnej pôsobnosti zúžil konštatovaním,
že „obstarávanie bude nevyhnutne spadať do rozsahu pôsobnosti Dohody o EHP,
ak je dostatočne úzko spojené s EHP.“
Podmienku úzkej spojitosti s fungovaním vnútorného trhu v rámci
EHP Súd definoval tým, že zahraničná misia štátu EFTA v tretej krajine
nadobudne služby buď prostredníctvom verejného obstarávania alebo od
hospodárskeho subjektu usadeného v EHP, pričom oba spôsoby

môžu mať

priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu v EHP. „Takéto obstarávanie sa
v zásade musí považovať za dostatočne úzko spojené s EHP, a preto bude spadať
do rozsahu pôsobnosti Dohody o EHP.“

Rozsudok Súdu EFTA zo dňa 16. júla 2020 vo veci Scanteam AS and The Norwegian
Government, E-8/19
380
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Hoci judikatúra Súdu EFTA v oblasti verejného obstarávania je skromná,
predsa len je dôkazom, že ide o živé právo, ktoré zmluvné strany medzi sebou
uplatňujú. Zvýšená aktivita súdu v posledných 5 rokoch môže naznačovať
oživenie aj v tejto oblasti. Za dôležité zistenie z hľadiska harmonizácie považujem
možnosť národných súdov požiadať Súd EFTA o vydanie poradného stanoviska
i v prípadoch čisto národných, ak sa uplatňuje národné právo zhodné s právom
EHP. Nemenej dôležitým je ustanovenie článku 3 Zmluvy o založení Dozorného
úradu a Súdneho dvora EFTA umožňujúce konformnú aplikáciu výkladu
právnych pravidiel Európskej únie a súdnych rozhodnutí Súdneho dvora
Európskej únie, čím sa zabezpečuje účinné jednotné uplatňovanie pravidiel na
území pokrývajúcom viac ako 30 európskych štátov. Zároveň sa tým zvyšuje
právna istota a predvídateľnosť postupu orgánov aplikácie práva. Osobitne
oceňujem, že Súd EFTA aktívne pristupuje aj k doposiaľ neriešeným otázkam
týkajúcim sa exteritoriálnej pôsobnosti práva EHP, pričom jeho prístup
a rozhodnutie v tejto otázke považujem za správne.

ZHRNUTIE

Trh verejných zákaziek v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru je
plne liberalizovaný, pričom na základe analýzy je možné konštatovať, že princípy
verejného obstarávania OECD boli do právneho poriadku EHP prenesené v plnom
rozsahu (Tabuľka č. 7).

integrita

hospodárska súťaž

proporcionalita

rovnaké zaobchádzanie

najlepšia hodnota za peniaze

vyvažovanie

zodpovednosť

riadna správa vecí verejných

spoločný obstarávací slovník

elektronické VO

EHP

transparentnosť

Princípy
OECD

Úroveň inkorporácie princípov OECD do práva EHP

nediskriminácia

Tabuľka č. 7:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)
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Pri zadávaní zákaziek sa využíva elektronické obstarávanie i obstarávací
slovník CPV.
Mechanizmus riešenia sporov sa javí funkčný, pričom činnosť Súdu EFTA
sa zintenzívnila najmä v posledných 5 rokoch.

Keďže Európsky hospodársky priestor neuzatvára samostatne žiadne
zahraničné obchodné dohody, táto oblasť nebola predmetom výskumu. Pre
úplnosť je potrebné uviesť, že zahraničné obchodné dohody uzatvárajú zmluvné
strany samostatne ako členské štáty Európskeho združenia voľného obchodu
a boli predmetom analýzy v predchádzajúcich kapitolách.

Z vyššie prezentovaných zistení je možné formulovať nasledovný záver:
Európsky hospodársky priestor ako regionálne zoskupenie účinným spôsobom
prevzalo princípy verejného obstarávania OECD do svojho právneho poriadku.
Dohoda o EHP však predstavuje špecifikum v tom, že hoci sa princípy verejného
obstarávania OECD na jej území nepochybne uplatňujú, nejde export princípov
zo strany EFTA štátov, ale naopak, o import princípov zo strany Európskej únie.
Tieto princípy účinne uplatňuje a vymáha, a to duálnym spôsobom, osobite
orgánmi Únie pre územie Európskej únie a osobitne orgánmi zriadenými v rámci
EFTA pre územie Islandu, Lichtenštajnska a Nórska.

Vo vzťahu dovnútra Európskeho hospodárskeho priestoru sa preto potvrdila
aj hypotéza č. 1 (aktéri medzinárodných obchodných vzťahov sa snažia
dosiahnuť harmonizáciu svojich pravidiel verejného obstarávania.) aj
hypotéza č. 2 (verejné obstarávanie je účinným prostriedkom exportu hodnôt
do právnych poriadkov iných aktérov medzinárodného práva).
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7. EURÁZIJSKÁ HOSPODÁRSKA ÚNIA

Eurázijská hospodárska únia381 (EAEU) je medzinárodnou organizáciou
regionálnej ekonomickej integrácie, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu.382
EAEU pri svojej

činnosti odkazuje na

všeobecne uznávané

zásady

medzinárodného práva, pričom v Preambule zakladajúcej zmluvy sa explicitne
hlási k dodržiavaniu záväzkov vyplývajúcich z Charty OSN, „berúc do
úvahy nariadenia, pravidlá a zásady Svetovej obchodnej organizácie“. EAEU
vytvára medzi členskými štátmi colnú úniu, v rámci ktorej je zabezpečený voľný
pohyb tovarov, služieb, kapitálu a pracovníkov.383 Jej fungovanie je založené na
zásadách

trhového

hospodárstva

a spravodlivej

hospodárskej

súťaže.384

Liberalizácia obchodu sa má dosiahnuť predovšetkým harmonizáciou právnych
poriadkov členských štátov a vzájomnou administratívnou spoluprácou.

Základné ciele a princípy verejného obstarávania sú formulované v článku
88:1 Zmluvy EAEU.385 Proces verejného obstarávania sa členské štáty zaviazali
regulovať formou vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodných

Zmluva o eurázijskej ekonomickej únii bola podpísaná dňa 29. mája 2014 medzi Ruskom,
Bieloruskom a Kazachstanom. V roku 2015 k únii pristúpili Arménsko a Kirgizsko. Text zmluvy
je dostupný na: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-397842f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c94511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610 (navštívené dňa 31. 5. 2020)
382
Článok 1 Zmluvy o EAEU. EAEU vytvára vlastné orgány (článok 8 Zmluvy EAEU)
383
Viď článok 1 Zmluvy o EAEU. V zmysle článku 28 Zmluvy EAEU je cieľom vytvoriť
vnútorných trh ako hospodársky priestor s voľným pohybom tovaru, osôb, služieb a kapitálu.
384
Článok 3 Zmluvy o EAEU.
385
„Členské štáty týmto stanovujú ciele a princípy regulácie v oblasti verejného obstarávania:
regulácia vzťahov v oblasti verejného obstarávania prostredníctvom právnych predpisov
členských štátov a medzinárodných zmlúv uzavretých členskými štátmi; zabezpečenie
optimálneho a najúčinnejšieho vynakladania prostriedkov použitých na verejné obstarávanie
v členských štátoch; v oblasti verejného obstarávania poskytnúť členským štátom režim
národného zaobchádzania; neprípustnosť poskytovania výhodnejšieho zaobchádzania v oblasti
verejného obstarávania tretím krajinám v porovnaní so zaobchádzaním poskytovaným členským
štátom; zabezpečenie zverejňovania a transparentnosti verejného obstarávania; zabezpečenie
neobmedzeného prístupu potenciálnych dodávateľov k verejným obstarávaniam vykonávaných
v elektronickej podobe vzájomným uznávaním elektronických podpisov vykonaných podľa
právnych poriadkov iných členských štátov; zabezpečenie existencie a dostupnosti príslušných
regulačných a dozorných orgánov pre oblasť verejného obstarávania členskými štátmi (pričom obe
úlohy môžu byť vykonávané jednou autoritou); vyvodenie zodpovednosti za porušenie právnych
predpisov členských štátov v oblasti verejného obstarávania; rozvoj hospodárskej súťaže, ako aj
boj proti korupcii a inému zneužívaniu v oblasti obstarávania.“
381
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zmlúv.386 Verejné obstarávanie by sa malo realizovať optimálnym a účinným
spôsobom, otvorene a transparentne s využitím možnosti použitia elektronických
prostriedkov tak, aby bola zachovaná hospodárska súťaž a eliminované možnosti
konfliktu záujmov a korupcie (bod II Prílohy 25). Príloha 25 Zmluvy EAEU
(Protokol o postupe pri verejnom obstarávaní) potom podrobným spôsobom
stanovuje podmienky vykonávania verejného obstarávania, ktoré by mali členské
štáty implementovať do svojich poriadkov. Protokol zároveň konkretizuje, kedy
členské štáty môžu v jednotlivých prípadoch uplatňovať vlastné kritériá.

Z hľadiska osobnej pôsobnosti, Protokol o verejnom obstarávaní zavádza
v článku I:2 pre obstarávajúcu entitu pojem „zákazník“ (customer), ktorým
rozumie štátnu alebo miestu autoritu, rozpočtovú organizáciu (vrátane štátnych
a miestnych inštitúcií), ako i iné osoby určené vo vnútroštátnych právnych
predpisoch členských štátov, ktoré podľa týchto právnych poriadkov podliehajú
povinnosti nakupovať tovary, služby a stavebné práce formou verejného
obstarávania.

Z hľadiska vecnej pôsobnosti sa ustanovenia Zmluvy EAEU a jej Prílohy
č. 25 o verejnom obstarávaní vzťahujú na nákup tovarov, ale aj služieb, do ktorých
spadajú aj stavebné práce (článok I.2 Prílohy 25) Pre aplikáciu týchto pravidiel sa
neustanovuje žiadna prahová hodnota predmetu zákazky. Naopak, Zmluva EAEU
v ustanovení článku 88:3 výslovne stanovuje, že „všetky verejné obstarávania
v členských štátoch sa uskutočňujú v súlade s prílohou č. 25 [Protokolom
o verejnom obstarávaní] k tejto zmluve“. Zmluva zároveň explicitne uvádza,
obstaranie ktorých tovarov a služieb nespadá do pôsobnosti tohto režimu (články
88:2 a 88:4).

Spoločný obstarávací slovník sa nevyužíva. Euroázijská hospodárska
únia síce vytvorila Jednotnú komoditnú nomenklatúru pre zahraničnú

Napríklad Rusko, Kazachstan, Kirgizsko sa nachádzajú v prístupovom procese ku GPA (1994).
Arménsko je jej zmluvnou stranou od r. 2015. Bielorusko zostáva v pozícii pozorovateľa.
386
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hospodársku činnosť Euroázijskej hospodárskej únie, pre oblasť verejného
obstarávania však podobnú možnosť nevyužila. Naopak, v Dodatkoch 3 a 4
k Prílohe 25 deskriptívnym spôsobom definuje jednotlivé položky a postupy,
ktorými by mali by obstarávané. To značným spôsobom znižuje transparentnosť
celého systému.

Postupy

obstarávania

sú

upravené

v bode

II.4

Prílohy

25

a konkretizované v Dodatku 1 k Prílohe 25. Môžu mať formu otvorenej súťaže
(články 1-4 Dodatku 1), žiadosti o predloženie cenovej ponuky (článok 5 Dodatku
1, žiadosti o predloženie návrhov (článok 6 Dodatku 1, Dodatok 2), otvorenej
elektronickej aukcie (články 7, 8 Dodatku 1) alebo výmenného obchodu (Dodatok
4). Za prísne stanovených podmienok je možné obstarávať aj priamym
zadaním.387 Príloha 25 zároveň definuje povinnosť vykonať verejné
obstarávanie elektronickou formou v prípade použitia postupov otvorenej
súťaže a elektronickej aukcie.

Všetky informácie týkajúce sa verejného obstarávania, oznámenia,
súťažné podklady a ich doplnenia sú zverejnené na príslušnom webovom portáli,
prostredníctvom ktorého uchádzači predkladajú svoje súťažné ponuky. Na tomto
webovom portáli obstarávajúce entity oznamujú aj výsledky vyhodnotenia
predložených ponúk a výber víťazného uchádzača. Pokiaľ ide o verejné
obstarávanie s využitím iných postupov, členské štáty, sú povinné tieto postupy
postupne konvertovať do elektronického formátu. Od roku 2016 sú všetky
obstarávajúce autority povinné uzatvárať kontrakty, ktoré sú výsledkom
elektronického obstarávania, v elektronickom formáte.

Za účelom preukazovania kvalifikačných kritérií potencionálnymi
dodávateľmi, členské štáty sú povinné zriadiť registre tzv. mala-fide
dodávateľov (bod II.13 Dodatku 1 k Prílohe 25), v ktorých evidujú informácie

Dodatok č. 3 k Prílohe 25 k Zmluve o EAEU obsahuje výpočet 63 položiek, ktoré je možné
obstarávať nesúťažne formou priameho zadania.
387
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o potenciálnych dodávateľoch, ktorí sa vyhýbajú uzavretiu obstaraných
kontraktov, ktorí neplnia vôbec alebo plnia nedostatočným spôsobom svoje
povinnosti vyplývajúce z obstaraných kontraktov, s ktorými obstarávajúce entity
jednostranne ukončili obstarané kontrakty z dôvodu, že sa dodatočne v priebehu
ich vykonávania zistilo, že títo dodávatelia nespĺňajú osobné, technické alebo iné
požiadavky podľa súťažnej dokumentácie, alebo poskytli nepravdivé informácie
o ich súlade s týmito požiadavkami.

Dohľad nad vykonávaním dodržiavania zmluvy v oblasti verejného
obstarávania vykonáva Euroázijská hospodárska komisia (ďalej len „EAH
Komisia“), ktorá je permanentným regulačným orgánom únie so sídlom v Moskve
(článok I Prílohy 1). Za týmto účelom má EAH Komisia právo prijímať
rozhodnutia s regulačným a záväzným účinkom voči členským štátom, rovnako
ako nezáväzné odporúčania a organizačné a administratívne návrhy. Rozhodnutia
EAH Komisie sa stávajú súčasťou práva únie a sú priamo aplikovateľné na území
členských štátov EAEU.

V súvislosti s analyzovanou otázkou harmonizácie právnych poriadkov
členských štátov je kľúčovým ustanovením článok 88:3 Zmluvy o EAEU, ktorý
ukladá všetkým zmluvným stranám vykonávať všetky verejné obstarávania podľa
postupov špecifikovaných v Protokole o verejnom obstarávaní (Príloha č. 25 k
zmluve). Protokol potom v bode 3 stanovuje, že zosúlaďovanie právnych
poriadkov členských štátov s týmto protokolom nie je potrebné v prípade, ak
vnútroštátne právne predpisy majú ten istý význam ako ustanovenia protokolu.388
Pravidlá a princípy obsiahnuté v texte zmluvy sú uplatniteľné odo dňa, kedy

Na tomto mieste je potrebné upozorniť na nesprávny preklad textu bodu 3 Protokolu do
anglického jazyka (znenie anglickej verzie zmluvy je zverejnené na oficiálnej stránke EAEU),
podľa ktorého „pri uplatňovaní tohto Protokolu, ak vnútroštátna legislatíva členského štátu
nestanovuje inak, sa nevyžaduje, aby národné legislatívy členských štátov boli v súlade s týmto
Protokolom.“ Pre porovnanie pripájam pôvodné ruské znenie cit. ust.: „При применении
настоящего Протокола, если из положений законодательства государства-члена не
следует иной смысл, чем установлено настоящим Протоколом, приведение
законодательства государства-члена в соответствие с настоящим Протоколом не
требуется,“ i anglické:“ In the application of this Protocol, unless otherwise implied in the
provisions of the legislation of a Member State, it shall not be required to bring the legislation of
the Member State in compliance with this Protocol.“
388
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zmluva nadobudne účinnosť.389 Za účelom zvýšenia úrovne harmonizácie
právnych predpisov zvoláva Euroázijská ekonomická komisia pravidelné
stretnutia so zástupcami regulačných a kontrolných úradov členských štátov.
Tieto stretnutia sa na realizujú minimálne trikrát do roka na expertnej úrovni
(článok III:41 Prílohy 25).

7.1 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Hoci uplatňovanie niektorých princípov predznačil už text ustanovenia
článku 88:1 Zmluvy o EAEU, ďalšie princípy a ich obsah bolo potrebné
identifikovať v už spomínanom Protokole o verejnom obstarávaní (Príloha 25)
a jeho dodatkoch. Verejné obstarávanie v rámci Euroázijskej ekonomickej únie sa
spravuje nasledovnými princípmi:

Princíp nediskriminácie. Členské štáty sú pri verejnom obstarávaní
povinné zabezpečiť pre tovary, služby a stavebné práce s pôvodom na území
členských

štátov

a rovnako,

pochádzajúcich z týchto území,

pokiaľ

ide

o potenciálnych

dodávateľov

zaobchádzanie nie menej priaznivé ako

s domácimi tovarmi, službami alebo dodávateľmi390 (článok 88:1 Zmluvy EAEU,
články I:2 a III Protokolu 25). Zároveň Zmluva o EAEU nesmie poskytnúť
výhodnejšie zaobchádzanie dodávateľom, tovarom alebo službám majúcim pôvod
v tretích krajinách, v porovnaní s tými z iných členských štátov.

V tejto súvislosti je zaujímavé, že zmluva nevyžaduje od potenciálnych nových členov
harmonizáciu ich právnych predpisov ku dňu pristúpenia k zmluve, ale požaduje iba zistenie
pripravenosti prevziať záväzky vyplývajúce zo zmluvy a splnenie podmienok stanovených
v akčnom pláne pre pristúpenie (článok 108 Zmluvy EAEU).
390
Prípadné výnimky sú možné, sú však časovo obmedzené na 2 roky. Toto obdobie môže skrátiť
svojim rozhodnutím Eurázijská ekonomická komisia, avšak najskôr po uplynutí 1 roka odo dňa
prijatia výnimiek zo strany štátu. Euroázijská ekonomická komisia takéto rozhodnutie prijala
napríklad vo vzťahu k Rusku a verejnému obstarávaniu pre oblasť Kosova – Rozhodnutie Kolégia
Euroázijskej ekonomickej komisie č. 81 zo dňa 14.júna 2015, ktorým zrušila 17 nariadení vlády
Ruskej federácie z r. 2014 a 2015, ktorými sa zavádzali výnimky z pravidla vnútroštátneho
zaobchádzania vo vzťahu k potencionálnym dodávateľom iných členských štátov Euroázijskej
ekonomickej únie.
389
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Princíp transparentnosti. Zmluva EAEU (článok 88:1) vyžaduje, aby
členské štáty vykonávali verejné obstarávania v súlade s princípom otvorenosti
a proporcionality. Podľa článku II:29 Prílohy 25 sú členské štáty povinné
zabezpečiť prístup k informáciám a transparentnosť verejného obstarávania
najmä vytvorením webových stránok391 všetkými členskými štátmi v domácom
a ruskom jazyku, na ktorých budú publikovať všetky informácie týkajúce sa
verejných obstarávaní, zoznamy mala fide dodávateľov a právne akty týkajúce sa
verejného obstarávania.

Princíp integrity nie je explicitne uvedený v texte zmluvy ani v jej
prílohách. Hoci tvorcovia zmluvy stanovili povinnosť členských štátov realizovať
verejné obstarávania v rámci vymedzeného právneho rámca (článok 88:1 Zmluvy
EAEU) a je prítomná aj snaha predchádzať konfliktu záujmov (článok II:20
Protokolu o verejnom obstarávaní), nie je možné jednoznačne ustáliť, či ide
o vyjadrenie uplatniteľnosti tohto princípu.

Princíp hospodárskej súťaže. Článok 76:3 výslovne zakazuje
uzatváranie dohôd medzi účastníkmi trhu, predmetom ktorých je, zvyšovanie,
znižovanie alebo manipulácia s cenovými ponukami vo verejných obstarávaniach
(bid rigging). Verejné obstarávania sa majú realizovať tak, aby podporovali rozvoj
hospodárskej súťaže a bránili iný zneužitiam v tejto oblasti.

Princíp proporcionality. Protokol o verejnom obstarávaní stanovuje pri
technických špecifikáciách, ktoré odkazujú na konkrétne ochranné známky,
obchodné meno, patenty, technické riešenia, priemyselné návrhy, úžitkové vzory,
označenia pôvodu tovaru, názvy výrobcov, povinnosť pripustiť aj ekvivalentné
riešenia.

Každý členský štát je povinný vytvoriť jednu oficiálnu webovú stránku, ktorá bude plniť úlohu
jednotného miesta prístupu ku všetkým informáciám týkajúcich sa verejného obstarávania.
391
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Najlepšia hodnota za peniaze. Tento princíp sa uplatňuje v prípade
otvorených súťažných tendrov, kedy úspešným uchádzačom sa stane ten, kto
ponúkne najlepšie podmienky vykonania obstarávaného kontraktu (bod 1
Dodatku 1 k Prílohe 25). V prípade iných postupov sa však stále uplatňuje
kritérium najnižšej ceny.

Princíp hospodárnosti. Zmluva o EAEU ukladá členským štátom, aby pri
verejných

obstarávaniach

zabezpečili

optimálne

a čo

najefektívnejšie

vynakladanie prostriedkov z verejných zdrojov (článok 88:1). Medzi prostriedky
ako by členské štáty mali dosiahnuť tento cieľ, definované v bode 39 Protokolu
o verejnom obstarávaní, patria zavedenie plánovania verejných obstarávaní,
štandardizácia verejného obstarávania, verejná kontrola a verejná diskusia
týkajúca sa oblasti

verejného obstarávania, aplikácia anti-dumpingových

opatrení, profesionalizácia spočívajúca v zapojení expertov a expertných
organizácií do verejného obstarávania.

Princíp zodpovednosti je vyjadrený priamo v texte Zmluvy o EAEU
(článok 88:1) požiadavkou na členské štáty, aby zabezpečili vytvorenie
a dostupnosť regulačných

a kontrolných autorít vybavených potrebnými

právomocami, ktoré budú vykonávať dohľad nad realizovanými verejnými
obstarávaniami a v prípade zistenia porušení vyvodzovať zodpovednosť.

7.2 MECHANIZMUS RIEŠENIA SPOROV

Spory týkajúce sa verejného obstarávania vyplývajúce zo Zmluvy o EAEU
je po vzore WTO možné riešiť tak na únijnej úrovni ako i vnútroštátne. V prípade,
ak členský štát nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovení zmluvy
o verejnom obstarávaní a tohto protokolu, ostatné členské štáty sú oprávnené
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predložiť Komisii žiadosť o preskúmanie postupu tohto štátu. Po preskúmaní
žiadosti Komisia rozhodne buď o neexistencii porušenia, alebo o existencii
porušenia a potrebe jeho odstránenia členským štátom. Ak porušujúci členský štát
nezjedná nápravu do 2 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia Komisie, ostatné
členské štáty môžu voči tomuto štátu upustiť od zásady národného zaobchádzania
(článok III:34 Prílohy 25).

Od založenia Euroázijskej hospodárskej únie po súčasnosť (november
2020) EAH Komisia prijala iba dve rozhodnutia týkajúce sa verejného
obstarávania. Ani jedno však nemalo sporovú povahu.
Prvé rozhodnutie392 sa týkalo zrušenia výnimky uplatnenej Ruskou
federáciou na povinnosť národného zaobchádzania voči potenciálnym
dodávateľom z iných členských štátov.
Druhé rozhodnutie393 sa týkalo schválenia procesného poriadku pre
Komisiu pri posudzovaní oznámení členských štátov o uplatňovaní výnimiek zo
zásady národného zaobchádzania.

Na vnútroštátnej úrovni sú členské štáty povinné vykonávať dohľad nad
dodržiavaním právnych predpisov o verejnom obstarávaní a zabezpečiť ochranu
práv a právom chránených záujmov osôb zúčastnených na verejnom obstarávaní.
S tým súvisí povinnosť členských štátov zabezpečiť zriadenie a dostupnosť
kontrolných a regulačných orgánov, ktorých úlohou je dohľad nad dodržiavaním
pravidiel verejného obstarávania, preskúmavanie žiadostí a sťažností týkajúcich
sa rozhodnutí a postupov obstarávajúcich entít a prijímanie opatrení na nápravu
zistených porušení.394

Rozhodnutie Kolégia Euroázijskej ekonomickej komisie č. 81 zo dňa 14. júna 2015. Dostupné
na: https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0148099/clcd_15072015_81 (navštívené dňa 31. 5.
2020)
393
Rozhodnutie Rady Euroázijskej ekonomickej komisie č. 69 zo dňa 23. novembra 2015.
Dostupné na: https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/0149023/cncd_03122015_69 (navštívené dňa
31. 5. 2020)
394
Napríklad vydanie príkazu na odstránenie porušení, vyvodenie zodpovednosti voči porušujúcim
subjektom.
392
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7.3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V OBCHODNÝCH DOHODÁCH EAEU

Euroázijská hospodárska únia od svojho vzniku uzavrela celkovo 4
obchodné dohody (Free Trade Agreement), a to s Vietnamom, Iránom,
Singapurom a Srbskom. Predmetom všetkých týchto dohôd je liberalizácia
obchodu s tovarmi a službami. V rámci tohto univerzálneho cieľa, zmluvné strany
určitým spôsobom regulovali aj oblasť verejného obstarávania.

Cieľom obchodnej dohody s Vietnamom395 je liberalizovať obchod
s tovarmi a službami, podpora investícií, ochrana duševného vlastníctva
a vytvorenie rámca na posilnenie užšej spolupráce vo vybraných oblastiach.
Verejné obstarávanie (je upravené v kapitole 10 zmluvy) nie je súčasťou
liberalizácie podľa tejto dohody, ale spadá do predmetu užšej spolupráce. Cieľom
tejto spolupráce má byť zlepšenie transparentnosti, podpora spravodlivej
hospodárskej súťaže a využívanie elektronických technológií v oblasti verejného
obstarávania. Ak sa však zmluvné strany v budúcnosti zhodnú na potrebe
liberalizácie trhu verejných zákaziek, táto obchodná dohoda bude predstavovať
jej východiskový právny základ.

Obchodná dohoda s Iránom396 má užší rozsah ako dohoda s Vietnamom.
Jej cieľom je liberalizovať obchod s tovarmi a vytvorenie rámca pre užšiu
spoluprácu v ďalších otázkach. Verejné obstarávanie však nie je predmetom
úpravy, a to ani v režime spolupráce.

395

Free Trade Agreement between the Eurasian Economic Union and its Member States, of the
one part and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part, zo dňa 29. mája 2015. Zmluva
nadobudla
platnosť
dňa
10.
mája
2016.
Dokument
je
dostupný
na:
https://rtais.wto.org/UI/PublicShowRTAIDCard.aspx?rtaid=973 (navštívené dňa 2. 6. 2020)
396
Interim Agreement leading to formation of a free trade area between the Eurasian Economic
Union a its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Iran, on the other part zo
dňa 17. mája 2018. Zmluva nadobudla platnosť dňa 27. októbra 2019. Dokument je dostupný na:
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01417815/iatc_21052018 (navštívené dňa 2. 6. 2020)
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EAEU aj jej členské štáty podpísali dohodu o voľnom obchode so
Singapurom397 v roku 2019, pričom do dnešného dňa ešte nenadobudla účinnosť.
Rozsahom ide o komplexnú dohodu pokrývajúcu obchod s tovarom, a to vrátane
elektronického obchodu a ochrany duševného vlastníctva. Pokiaľ ide o verejné
obstarávanie, jeho úprava je predmetom vzájomnej dohody. Podobne ako pri
zmluve s Vietnamom však ide iba o stanovenie rámca užšej spolupráce, ktorá sa
má realizovať

výmenou informácií

a skúseností,

sprístupnením

textov

jednotlivých právnych úprav, vytvorením pracovných skupín. Novinkou je
identifikácia oficiálnych webových stránok všetkých zúčastnených krajín, na
ktorých sa nachádza relevantná legislatíva týkajúca sa verejného obstarávania,
a to priamo v texte zmluvy.

Obchodná dohoda so Srbskom398

má, podobne ako predchádzajúce

zmluvy, za cieľ dosiahnutie voľného obchodu s tovarom. Avšak podobne ako
v prípade Iránu, ani v tejto dohode sa úprava verejného obstarávania, resp.
otvárania prístupu na trh verejných zákaziek nenachádza.

Pre úplnosť je potrebné ešte doplniť, že v rámci vonkajších vzťahov
uzavrela Eurázijská ekonomická Komisia uzavrela s Úradom pre obstarávanie
Kórejskej republiky Memorandum o porozumení,399 v ktorom strany vyjadrili
úmysel spolupracovať pri zlepšovaní procesov verejného obstarávania, a to najmä
prostredníctvom výmeny informácií a skúseností týkajúcich sa regulácie
a fungovania v tejto oblasti, vrátanie zdieľania najlepšej praxe; poskytnutia

397

Free Trade Agreement between the Eurasian Economic Union and its Member States, of the
one part, and the Republic of Singapore, of the other part zo dňa 10. 1. 2019. Dokument je dostupný
na: https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/01223248/iatc_04102019 (navštívené dňa 2. 6. 2020)
398
Free Trade Agreement between the Eurasian Economic Union and its Member States, of the
one part, and the Republic of Serbia, of the other part, zo dňa 25. októbra 2019. Dokument je
dostupný na: https://docs.eaeunion.org/docs/en-us/01423624/iatc_28102019 (navštívené dňa 2. 6.
2020)
399
Memorandum of Understanding between the Eurasian Economic Commission and the Public
Procurement Service of the Republic of Korea zo dňa 22. októbra 2015. Dokument je dostupný
na:
https://docs.eaeunion.org/enus/Pages/AllDocuments.aspx#npbdocumentbelongstaxId=%5B%7B%22id%22%3A%22606b11
af-f52f-43b2-b59becf535242091%22%2C%22title%22%3A%22Memoranda%2C%20statements%22%7D%5D&s
earch=%22procurement%22 (navštívené dňa 2. 6. 2020)
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poradenstva týkajúceho sa právnej regulácie a technológií pre zavedenie systémov
elektronického obstarávania; ako i účasti na vzdelávacích aktivitách.
Memorandum však nemá povahu medzinárodnej zmluvy a ako jeho strany
explicitne vyhlásili v bode 5, ani nezakladá žiadne práva a povinnosti podľa
medzinárodného práva.

ZHRNUTIE

Euroázijská hospodárska únia výrazným spôsobom reflektovala na
Odporúčanie Organizácie pre rozvoj a spoluprácu o verejnom obstarávaní, ako
možno vidieť v prehľade v Tabuľke č. 8.

x

x

x

elektronické VO

najlepšia hodnota za peniaze

x

spoločný obstarávací slovník

rovnaké zaobchádzanie

x

riadna správa vecí verejných

proporcionalita

x

zodpovednosť

hospodárska súťaž

x

vyvažovanie

integrita

EAEU

transparentnosť

Princípy
OECD

Úroveň inkorporácie princípov OECD do práva EAEU

nediskriminácia

Tabuľka č. 8:

x

x

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

Únia do textu svojej zakladajúcej zmluvy prevzala väčšinu princípov
odporúčaných OECD, pričom obsah týchto princípov do veľkej miery
korešponduje s tým, ako ho prezentovala OECD.
Elektronická forma obstarávania je pre vybrané postupy povinná.
Transparentnosť však znižuje absencia spoločného obstarávacieho slovníka,
rovnako ako absencia bližšej definície kvalifikačného systému pre potenciálnych
dodávateľov. Vybrané komodity sú deskriptívnym spôsobom uvádzané
v jednotlivých prílohách k Protokolu o verejnom obstarávaní. Popisný charakter
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tovarov a služieb však umožňuje rozdielny výklad, resp. porozumenie obsahu
jednotlivých pojmov.
Pokiaľ ide o účinnosť mechanizmov riešenia sporov, vzhľadom na
absenciu akéhokoľvek sporového konania na medzinárodnej úrovni, nie je možné
k tejto otázke zaujať relevantné stanovisko.
Pozitívne však hodnotíme snahu harmonizovať právne predpisy členských
štátov a opatrenia, ktoré únia za týmto účelom realizuje.
Z hľadiska

posúdenia

exportu

euroázijsko-únijných

pravidiel,

implementovaných princípov OECD a postupov verejného obstarávania je
potrebné dospieť k záveru, že Euroázijská ekonomická únia a jej členské štáty
zjavne uplatňujú neomerkantilistický prístup a svoje trhy verejných zákaziek
v rámci zahraničných obchodných vzťahov nemajú záujem liberalizovať.
K reexportu princípov verejného obstarávania prostredníctvom uzavretých
obchodných zmlúv v rámci EAEU preto nedochádza, čo je možné preukázať
analytickým prehľadom v Tabuľke č. 6:

Vietnam

x

Irán
Singapur

x

FTA
FTA

x

Srbsko

x

Užšia spolupráca

Substantíva úprava VO

Spoločný obstarávací slovník

Typ zmluvy

Úprava konfliktu záujmov

súťažné prideľovanie zákaziek

otvorený prístup na trhy VO

riadna správa veci verejných

integrita

efektívnosť

hospodárnosť

proporcionalita

transparentnosť

rovnaké zaobchádzanie

Zmluvné
strany EAEU

nediskriminácia

Princípy

Elektronické obstarávanie

Tabuľka č. 9:
Reexport princípov verejného obstarávania OECD do medzinárodných
obchodných vzťahov EAEU

x
nie je upravená

FTA

x

FTA

nie je upravená

(zdroj: vlastné spracovanie autora)

Z vyššie prezentovaných zistení je možné formulovať nasledovné čiastkové
závery:
I.

Eurázijská ekonomická únia ako regionálne zoskupenie účinným
spôsobom prevzalo princípy verejného obstarávania OECD do svojho
právneho poriadku, odkiaľ sa ho zaviazalo reexportovať do právnych
182

poriadkov svojich členských štátov. Uplatniteľnosť a vymožiteľnosť
týchto princípov však nie je možné posúdiť, vzhľadom na absenciu
rozhodnutí v tejto oblasti. Tá môže byť spôsobená aj faktom, že EAEU
vznikla len v nedávnej minulosti.
Vo vzťahu dovnútra Euroázijskej hospodárskej únie sa hypotéza č. 1
(aktéri medzinárodných obchodných vzťahov sa snažia dosiahnuť
harmonizáciu svojich pravidiel verejného obstarávania.) aj hypotéza č.
2 (verejné obstarávanie je účinným prostriedkom exportu hodnôt do
právnych poriadkov iných aktérov medzinárodného práva) potvrdila.

II.

Vo vonkajších obchodných vzťahoch EAEU s tretími krajinami sa
hypotéza 1 ani hypotéza 2 nepotvrdili.
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8. KANADSKO-AMERICKO-MEXICKÁ DOHODA

Kanadsko-americko-mexická dohoda nie je dohodou integračného typu.
Vytvára však ekonomicky významnú zónu voľného obchodu, ktorej účastnícke
krajiny v určitom rozsahu liberalizovali aj svoje trhy verejných zákaziek. Z tohto
dôvodu som ju zaradila do výskumu a podrobila analýze s ohľadom na položené
výskumné otázky a hypotézy.

Pôvodný zmluvný režim verejného obstarávania v Severnej Amerika sa
uplatňoval v súlade s pravidlami určenými v Severoamerickej dohode o voľnom
obchode400 (NAFTA). Na základe Protokolu401 zo dňa 30. novembra 2018 však
bola uvedená dohoda z roku 1992 s účinnosťou od 1. júla 2020 nahradená (novou)
Kanadsko-americko-mexickou dohodou402,

403

(CUSMA). Pre úplnosť výkladu

som do analýzy zahrnula obe dohody.

Tu je potrebné poznamenať, že na rozdiel od NAFTA, Kanada sa rozhodla
neuplatňovať ustanovenia 13. kapitoly CUSMA,404 a teda úprava verejného
obstarávania podľa tejto dohody sa uplatňuje iba na USA a Mexiko. Kanada po
skončení platnosti NAFTA reguluje medzinárodné verejné obstarávanie vo

North American Free Trade Agreement bola podpísaná dňa 17. decembra 1992 a uplatňovať sa
začala od 1. januára 1994. Dokument je dostupný na: https://can-mex-usasec.org/secretariat/agreement-accord-acuerdo/nafta-alena-tlcan/index.aspx?lang=eng (navštívené
dňa 7. 6. 2020).
401
Protocol Replacing the North American Free Trade Agreement with the Agreement between
Canada, the United States of America, and the United Mexican States. Dokument je dostupný na:
https://can-mex-usa-sec.org/secretariat/assets/pdfs/usmca-aceum-tmec/agreement-eng.pdf
(navštívené dňa 7. 6. 2020).
402
Canada-United States-Mexico Agreement bola podpísaná 30. novembra 2018. Dokument je
dostupný
na:
https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=eng (navštívené dňa 7. 6.
2020).
403
Pozri k tejto téme napríklad Beaulieu, E., Klemen, D: You say USMCA or T-Mec and I say
CUSMA: The New NAFTA – Let´s call the whole thing on (2020), dostupné na:
https://www.policyschool.ca/wp-content/uploads/2020/04/final2_NAFTA-Trade-BeaulieuKlemen.pdf (navštívené dňa 7. 6. 2020)
404
Kapitola 13 Vyhlásenia Kanady o implementácii (Canada-United States-Mexico Agreement Canadian Statement on Implementation). Dostupné na: https://www.international.gc.ca/tradecommerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/implementationmise_en_oeuvre.aspx?lang=eng#5 (navštívené dňa 15. 11. 2020)
400
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vzťahu k USA prostredníctvom Dohody o verejnom obstarávaní (2012) a vo
vzťahu k Mexiku prostredníctvom Komplexnej a progresívnej dohody pre Transpacifické partnerstvo.405

8.1 OD NAFTA KU CUSMA

Kanada, USA a Mexiko vytvorili dohodou z roku 1992 zónu voľného
obchodu. Cieľom dohody bolo najmä odstrániť prekážky obchodu, podporovať
spravodlivú hospodársku súťaž, zvyšovať investičné príležitosti, vytvoriť
spoločný rámec na účinné uplatňovanie tejto dohody a riešenie sporov z nej
vyplývajúcich a ďalšie oblasti spolupráce. Liberalizácia verejného obstarávania
síce nebola uvedená medzi cieľmi dohody, v zmluva však substantívnym
spôsobom v kapitole 10 upravovala aj túto otázku.
Pravidlami verejného obstarávania podľa tejto zmluvy sa riadili
obstarávajúce entity406 pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, ktorých
objem dosiahol stanovené prahové hodnoty. Tak ako aj v prípade iných úprav, i tu
sa vyžadoval režim národného zaobchádzania a nediskriminácie. Zmluva však
pripúšťala derogáciu z tohto pravidla v prípade verejného obstarávania služieb,
a to voči potenciálnemu dodávateľovi služieb , ktorý je vlastnený alebo
ovládanými osobami, ktoré nie sú príslušníkmi štátov, ktoré sú zmluvnými
stranami tejto dohody, alebo ak takýto dodávateľ vykonával podstatnú časť svojej
činnosti mimo územia zóny voľného obchodu.407
Technické špecifikácie predmetov verejných obstarávaní mali byť
nastavené tak, aby nevytvárali zbytočné prekážky obchodu, pričom prednostne

405

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/policy-notice/contractingpolicy-notice-2020-2-replacement-north-american-free-trade-agreement-nafta.html (navštívené
dňa 15. 11. 2020)
406
Príloha 1001.1a-1 špecifikuje obstarávajúce subjekty na úrovni federálnej vlády (federal
government entity), Príloha 1001.1a-2 vládne podniky (government enterprise), Príloha 1001.1a3 štátne alebo provinciálne vládne subjekty (state/provincial government entity).
407
Uplatnenie takejto derogácie však musí byť vopred notifikované a prerokované zmluvnými
stranami.
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mali byť zamerané na výkonnostné parametre. V prípade, ak sa predmet zákazky
nedal vymedziť inak iba odkazom na značku, obstarávajúce entity boli povinné
akceptovať aj ekvivalentné riešenia. (princíp proporcionality, zásada uznania).
Pri príprave technických špecifikácií boli obstarávajúce entity povinné vyhnúť sa
konfliktu záujmov, ktorý by spočíval v prijatí poradenstva od osoby, ktorá má
obchodný záujem na predmetnom verejnom obstarávaní. Osobitne je formulovaná
povinnosť obstarávajúcej entity nezneužiť postup kvalifikácie na vylúčenie
potenciálnych dodávateľov pochádzajúcich z územia ostatných zmluvných strán
(napríklad stanovením neprimerane krátkych lehôt na plnenie).
Obstarávajúce entity pri obstarávaní majú podporovať spravodlivé,
otvorené a nestranné postupy. Využívajú na to otvorenú súťaž, selektívnu súťaž,
rokovacie konania i priame zadávanie zákaziek (avšak iba pri splnení taxatívne
stanovených podmienok). Režim NAFTA však nepočítal s elektronickým
verejným obstarávaním
Dohľad nad dodržiavaním zmluvy ako i riešenie sporov v súvislosti s
jej výkladom

vykonávala Komisia pre voľný obchod (z angl. Free Trade

Commission). Komisia za týmto účelom zriaďovala ad hoc výbory, pracovné
skupiny alebo expertné skupiny. Zmluvné strany však tieto spory mohli riešiť aj
v rámci mechanizmu riešenia sporov GATT.
V súvislosti s analyzovanou otázkou harmonizácie právnych poriadkov
členských štátov považujem za potrebné poznamenať, že zmluvné strany sa
v dohode

nezaviazali

k žiadnej

harmonizácii

právnych

predpisov

a nevyžadovalo sa ani zosúladenie právneho poriadku prípadného nového člena.

V CUSMA (2018) zmluvné strany režim verejného obstarávania
modernizovali, pričom základné princípy obstarávania zostali zachované. Svojou
povahou ide o substantívnu úpravu.

S cieľom posilnenia transparentnosti a podpory súťaže, CUSMA zavádza
pre obstarávajúce entity povinnosť zverejňovať plán verejných obstarávaní, ktoré
majú byť zrealizované v danom fiškálnom roku, na základe ktorého potenciálni
186

dodávatelia získajú informáciu o zamýšľanom obstarávaní konkrétneho druhu
tovaru, služieb alebo stavebných prác, ich hodnote i predpokladanom čase, kedy
sa má tento proces realizovať. V novej dohode sa pritom kladie osobitný dôraz na
zapojenie malých a stredných podnikov do verejných obstarávaní. Obstarávajúce
entity môžu na dosiahnutie tohto cieľa poskytnúť (za podmienky dodržania
transparentnosti) vo verejnom obstarávaní malým a stredným podnikom
preferenčné zaobchádzanie.

Osobnú pôsobnosť dohody pre oblasť verejného obstarávania zmluvné
strany vymedzili v sekciách A a B Prílohy 13-A nomenklatúrnym zoznamom
obstarávajúcich entít (Mexiko) ako kombinovaným explicitným pomenovaním
a funkčným zaradením (všetky agentúry podriadené subjektom vymenovaným
v Prílohe 13-A) (USA).

Pokiaľ ide o vecnú pôsobnosť, dohoda ponúka ako pozitívne, tak
negatívne vymedzenie tovarov a služieb, na ktoré sa má vzťahovať režim
verejného obstarávania podľa tejto dohody. Tak ako v iných prípadoch, aj táto
dohoda sa uplatňuje iba v prípadoch, ak v predmetnom verejnom obstarávaní je
dosiahnutá minimálna prahová hodnota408 (článok 13.2:4, Príloha 13-A).

Pri verejnom obstarávaní v rámci oboch zmlúv sa využívajú spoločné
obstarávacie slovníky – Federal Supply Classification (FCS) Code pre tovary,
Common Classification System Services pre služby a Provisional Central
Product Classification pre stavebné práce.

Základným obstarávacím postupom má byť otvorená súťaž (článok
13.4:4), ale pripúšťa sa aj možnosť selektívneho obstarávania (článok 13.8),

Informácia o veľkosti prahových hodnôt uplatniteľných od 1. júla 2020 je dostupná na:
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/policy-notice/contracting-policynotice-2020-2-replacement-north-american-free-trade-agreement-nafta.html (navštívené dňa 15.
11. 2020)
408
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rokovacích konaní (článok 13.10) a tiež aj priame zadania zákaziek za
predpokladu splnenia taxatívne stanovených podmienok (článok 13.9).
Elektronické obstarávanie by sa podľa článku 13.4:8 tejto zmluvy malo stať
preferovaným spôsobom obstarávania (v režime NAFTA sa elektronické spôsoby
obstarávania nevyužívali.)

Obstarávajúce entity môžu využívať kvalifikačné registračné systémy
i viacúčelové zoznamy potenciálnych dodávateľov, ktoré aktualizujú na ročnej
báze. Zo znenia novej dohody bolo vypustené ustanovenie o zákaze zneužívania
kvalifikačných

postupov

obstarávajúcimi

autoritami

s cieľom

vylúčiť

potenciálnych uchádzačov pochádzajúcich z území ostatných zmluvných strán
(článok 13.8).

Zmluvné strany sú tiež povinné zaviesť politiky alebo postupy na
predchádzanie a riešenie konfliktov záujmov na strane obstarávajúcich entít
(článok 13.17:3). Od úspešných uchádzačov potom obstarávajúce entity majú
právo vyžadovať, aby vykonávali a presadzovali účinné vnútorné kontroly,
podnikateľskú etiku programy na predchádzanie korupcii, podvodom a iným
protiprávnym konaniam (článok 13.17:4).

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel verejného obstarávania zabezpečujú
zmluvné strany predovšetkým na národnej úrovni. Podľa článku 13:18 každá
strana je povinná udržať, založiť alebo určiť minimálne jednu nestrannú
administratívnu alebo súdnu autoritu (revíznu autoritu). Táto autorita musí byť
nezávislá od obstarávajúcich entít. Jej úlohou je nediskriminačné, včasné,
transparentné a účinné preskúmavanie podnetov alebo sťažností potenciálnych
dodávateľov, týkajúcich sa porušenia pravidiel verejného obstarávania podľa tejto
dohody. V prípade ak sťažovateľ podľa národného práca nie je oprávnený priamo
sa domáhať preskúmania poručenia týchto pravidiel, revízna autorita má
kompetenciu preskúmať porušenie povinnosti obstarávajúcej autority zabezpečiť
súlad s pravidlami verejného obstarávania podľa tejto zmluvy. Zúčastnená
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zmluvná strana má zároveň povinnosť zverejniť procesné pravidlá pre
uplatňovanie takýchto sťažností.

Harmonizácii právnych predpisov by mala napomôcť aj činnosť Výboru
pre verejné obstarávanie (Government Procurement Committee), ktorý
predstavuje platformu pre výmenu skúseností, najlepších postupov pri zavádzaní
informačných technológií alebo vyváženom uplatňovaní sekundárnych cieľov
(podpora malých a stredných podnikov, integrácia sociálne alebo ekonomicky
znevýhodnených osôb) pri verejnom obstarávaní. Na rozdiel od režimu NAFTA,
zmluvné strany CUSMA sú povinné zabezpečiť súlad s pravidlami verejného
obstarávania a nové politiky a postupy, ktoré by v tejto oblasti prijali, nesmú byť
v rozpore s týmito pravidlami.

8.2 PRINCÍPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Pri verejnom obstarávaní v režime NAFTA (1992) sa uplatňovali princípy
národného

zaobchádzania

a nediskriminácie,

princíp

rovnakého

zaobchádzania, princíp hospodárskej súťaže. Tieto CUSMA prevzala v článku
13.4 ďalej ich implicitne doplnila o posilnený princíp transparentnosti (články
13.5, 13.6, 13.15), princíp proporcionality (články 13.7:5, 13:11). Novinkami sú
zavedenie princípu najlepšej hodnoty za peniaze (článok 13.14:5), princípu
vyvažovania (napr. podpora malých a stredných podnikov podľa článku 13.20)
a princípu zodpovednosti. Novou je aj povinnosť zmluvných strán zabezpečiť
integritu verejného obstarávania (články 13.4:9, 13.14:1, 13.17). Za týmto
účelom

sú

zmluvné

strany

dokonca

povinné

prijať

trestnoprávne,

občianskoprávne alebo správne opatrenia409 postihujúce korupciu, podvodné
konanie a iné protiprávne činy.

Podľa článku 13.17:2 CUSMA takéto opatrenia môžu zahŕňať v prípade uchádzačov
zapojených do korupčného, podvodného alebo iného protiprávneho konania v súvislosti
409
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8.3 MECHANIZMUS RIEŠENIA SPOROV

Podľa NAFTA (1992) bola každá zmluvná strana povinná zriadiť súdne,
kvázi-súdne orgány alebo správne súdy, nezávislé od obstarávajúceho subjektu,
na účely rýchleho preskúmania administratívnych oparení týkajúcich sa tejto
dohody. V prípade, ak sa pri preskúmaní zistili skutočnosti, ktoré by taký postup
odôvodnili, tieto súdy mali vykonať opravy konečných administratívnych
opatrení. Právo na spravodlivý proces účastníkov konania bolo zabezpečené
dvomi garanciami. Prvou bolo právo účastníka na poskytnutie primeraných
príležitostí na podporu alebo obranu tvrdených skutočností. Druhou bola
požiadavka, aby rozhodnutie bolo vždy založené na dôkazoch, ktoré sú predložené
súdu. Takéto rozhodnutia potom boli preskúmateľné podľa vnútroštátnych
právnych poriadkov zmluvných strán.

V režime

CUSMA

(2018)

sa

spory

vznikajúce

pri

verejných

obstarávaniach v jej pôsobnosti riešia prostredníctvom vnútroštátnych konaní
(článok 13.18).
Za týmto účelom sú zmluvné strany povinné zriadiť najmenej jeden
nestranný súdny alebo správny orgán, nezávislý od obstarávateľských entít, aby
nediskriminačným, včasným, transparentným a účinným spôsobom preskúmaval
sťažnosti potenciálnych dodávateľov týkajúce sa porušenia pravidiel verejného
obstarávania podľa CUSMA (2018). V prípade, ak takýto sťažovateľ nie je
aktívne legitimovaný priamo napadnúť porušenie zmluvy, musí mať garantované
právo napadnúť porušenie povinností členského štátu CUSMA prijať opatrenia na
riadne vykonanie tejto zmluvy. Okrem toho sú zmluvné strany povinné všeobecne
sprístupniť procesné pravidlá pre podávania sťažností, a to v písomnej podobe
(článok 13.18:1)

s verejným obstarávaním ich vylúčenie z verejného obstarávania alebo dokonca až zákaz účasti na
verejných obstarávaniach počas stanoveného časového obdobia.
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V prvej fáze sa vykonajú konzultácie medzi

obstarávajúcou entitou

a uchádzačom, ktorý má alebo mal na dotknutom verejnom obstarávaní záujem.
Obstarávajúca entita je povinná bezodkladne posúdiť sťažnosť uchádzača
spôsobom, aby tým nebola poškodená jeho účasť na prebiehajúcom ani budúcom
verejnom obstarávaní alebo jeho právo požadovať nápravné opatrenia v rámci
správneho alebo súdneho preskúmania.
Členské štáty CUSMA sú povinní zabezpečiť, aby rozhodnutie
obstarávajúcej entity o sťažnosti potenciálneho dodávateľa bolo preskúmateľné
nezávislým revíznym orgánom. V prípade zistenia porušenia pravidiel
obstarávania podľa CUSMA (2018), revízny orgán môže rozhodnúť aj o náhrade
škody (až do výšky nákladov na prípravu súťažnej ponuky, resp. nákladov na
prípravu súťažnej ponuky a nákladov na uplatnenie sťažnosti).
V prípade, ak revízny orgán nemá charakter súdu, členský štát CUSMA je
povinný zabezpečiť minimálne tieto procesné záruky (13.8:5):
-

sťažovateľovi sa poskytne dostatočná lehota na prípravu a predloženie
sťažnosti (nie kratšia ako 10 dní),

-

obstarávajúca entita sa písomne vyjadrí k sťažnosti sťažovateľa a následne
predloží revíznemu orgánu úplnú dokumentáciu,

-

sťažovateľ má právo na repliku k vyjadreniu obstarávajúcej autority pred
tým, ako revízny orgán rozhodne o sťažnosti,

-

revízny orgán rozhodne o sťažnosti včas a písomne, pričom rozhodnutie
musí byť riadne odôvodnené.
Aplikácia uvedených pravidiel je však značne zoslabená derogáciou

v článku 13.18:6. Ten na jednej strane ukladá členským štátom CUSMA
povinnosť prijať alebo zachovať postupy, ktoré umožnia buď vydanie rýchleho
dočasného opatrenia, ktoré do času vyriešenia sporu zachová príležitosť
potenciálneho dodávateľa zúčastniť sa na verejnom obstarávaní, alebo prijatie
nápravného opatrenia obsahujúceho už vyššie uvedenú (značne limitovanú)
kompenzáciu. Na druhej strane však pripúšťa možnosť, aby pri rozhodovaní
o použití týchto opatrení brali do úvahy bližšie nešpecifikované „nepriaznivé
dôsledky vzhľadom na dotknuté záujmy (vrátane verejného záujmu)“, pričom
dôvod ich neaplikovania musí byť uvedený písomne.
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Domnievam sa, že takto neurčito definovaná výnimka pre nekonanie
poskytne ochranu protekcionistickým postupom obstarávajúcich entít pri
verejných obstarávaniach.
Vzhľadom na skutočnosť, že CUSMA (2018) sa uplatňuje až od júla 2020,
v súčasnosti nie sú známe žiadne rozhodnutia týkajúce sa sporov podľa tejto
zmluvy.

8.4 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V OBCHODNÝCH DOHODÁCH NAFTA/CUSMA

Zmluvné strany NAFTA na rozdiel od členských štátov EFTA,
neuzatvárali obchodné dohody, kde by spoločne vystupovali ako zmluvná strana.
Svoje zahraničné obchodné vzťahy (a teda i uplatniteľné pravidlá verejného
obstarávania) upravovali formou dvojstranných alebo viacstranných obchodných
dohôd mimo rámca NAFTA410.
Bude preto za zaujímavé do budúcnosti sledovať, či takýto prístup budú
zmluvné strany aplikovať aj v rámci režimu CUSMA, alebo pristúpia k spoločnej
úprave zahraničnej obchodnej politiky.

ZHRNUTIE

Režim verejného obstarávania v rámci obchodnej dohody medzi Kanadou,
USA a Mexikom sa nachádza od roku 2018 vo fáze modernizácie. CUSMA do
režimu verejného obstarávania nielen preberá tradičné obstarávacie princípy
NAFTA vychádzajúce z režimu Dohody o verejnom obstarávaní (1994), ale

Napríklad Mexiko si obchodnej dohode so štátmi EFTA dohodlo duálny režim, kde pre Mexiko
sa pri verejnom obstarávaní uplatňovali pravidlá NAFTA a pre štáty EFTA pravidlá podľa GPA
(1994). Nedošlo preto k vzájomnému reexportu princípov zo žiadnej zmluvnej strany na druhú.
410
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implementuje aj nové princípy OECD formulované v Odporúčaní o verejnom
obstarávaní (Tabuľka č. 10).

NAFTA

CUSMA

x x
x x x

x x

x

x
x

elektronické VO

spoločný obstarávací slovník

riadna správa vecí verejných

zodpovednosť

vyvažovanie

najlepšia hodnota za peniaze

rovnaké zaobchádzanie

proporcionalita

x
x

hospodárska súťaž

x
x

integrita

transparentnosť

Princípy
OECD

Úroveň inkorporácie princípov OECD do práva CUSMA

nediskriminácia

Tabuľka č. 10:

x

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

V oboch režimoch obstarávania zmluvné strany využívali spoločné
obstarávacie slovníky pre všetky obstarávané komodity, čo považujeme za prejav
snahy o transparentnosť procesov a snahu o zapojene čo najviac potenciálnych
dodávateľov zo všetkých zmluvných strán.
Slabé miesto v režime NAFTA predstavovalo nepoužívanie prostriedkov
elektronického obstarávania. Tento nedostatok už CUSMA odstraňuje.
Ako stanovuje článok 13.18 CUSMA (2018) spory týkajúce verejného
obstarávania sú riešené v rámci vnútroštátnych konaní, čo však nie je predmetom
tejto práce zameranej na medzinárodné aspekty. Z uvedeného dôvodu nie je
možné posúdiť účinnosť mechanizmu riešenia sporov vyplývajúcej z tejto
dohody.
Pokiaľ ide o reexport princípov verejného obstarávania OECD do právnych
poriadkov iných štátov, tu sa situácia v porovnaní s ostatnými regionálnymi
zoskupeniami odlišuje. Kanada, USA a Mexiko v totiž rámci svojej obchodnej
dohody nemajú ambíciu spoločne presadzovať svoje obchodné záujmy voči tretím
štátom. Z tohto dôvodu nedochádza k reexportu princípov verejného obstarávania
prostredníctvom medzinárodných obchodných dohôd.
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Z vyššie prezentovaných zistení je možné formulovať nasledovné
čiastkové závery:
I.

CUSMA (2018) účinným spôsobom prevzala princípy verejného
obstarávania OECD do svojho právneho rámca, odkiaľ sa ich zaviazala
reexportovať do právnych poriadkov svojich zmluvných strán .
Hypotéza č. 1 (aktéri medzinárodných obchodných vzťahov sa snažia
dosiahnuť harmonizáciu svojich pravidiel verejného obstarávania.) aj
hypotéza č. 2 (verejné obstarávanie je účinným prostriedkom exportu
hodnôt do právnych poriadkov iných aktérov medzinárodného práva)
sa preto v rámci CUSMA potvrdila.

II.

Vo vonkajších obchodných vzťahoch štátov CUSMA s tretími
krajinami sa hypotéza 1 ani hypotéza 2 nepotvrdili.
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ZÁVER

Predmetom tejto práce bola analýza vybraných aspektov411 verejného
obstarávania v medzinárodných obchodných dohodách týkajúcich sa alebo
uzavretých v rámci Svetovej obchodnej organizácie, Európskej únie, Európskeho
združenia voľného obchodu, Európskeho hospodárskeho priestoru, Euroázijskej
hospodárskej únie a Kanadsko-americko-mexickej dohody, s cieľom zodpovedať
nastolené výskumné otázky:
zadefinovanie

(i)

úlohy

verejného

obstarávania

v procese

štandardizácie medzinárodného obchodného prostredia,
(ii)

zistenie stavu a úrovne liberalizácie trhov verejného obstarávania,

(iii)

posúdenie harmonizácie pravidiel verejného obstarávania medzi
vybranými aktérmi medzinárodných obchodných vzťahov a rozsah
prenosu pravidiel a/alebo princípov verejného obstarávania
zabezpečujúcich najlepšiu prax vo verejnom obstarávaní.

Odpovede na tieto otázky predkladám v nasledovnom analytickom súhrne:

AD 1) ÚLOHA

VEREJNÉHO

OBSTARÁVANIA

V PROCESE

ŠTANDARDIZÁCIE

MEDZINÁRODNÉHO OBCHODNÉHO PROSTREDIA

Liberalizácia obchodu je globálnym cieľom. Štáty si uvedomujú, že
otváranie trhov je prostriedkom zabezpečenia mieru i rozvoja v hospodárskej
a sociálnej oblasti. Otváranie trhov verejných zákaziek k tomu prináša pridanú
hodnotu v podobe medzinárodnej štandardizácie pravidiel pri nákupe tovarov,
služieb

a stavebných

prác

obstarávajúcimi

entitami,

ako

i zavedenie

štandardizovaných požiadaviek vzťahujúcich sa k procedurálnym pravidlám
revíznych konaní. Tie sú nepochybne dôležitým faktorom, ktorý motivuje

rozsah úpravy (osobná a vecná pôsobnosť), využívanie spoločných obstarávacích slovníkov,
postupy obstarávania vrátane elektronického obstarávania, registre dodávateľov, výkon dohľadu,
princípy verejného obstarávania a mechanizmus riešenia sporov
411
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podnikateľov aby sa zúčastňovali na nadnárodných aktivitách tohto typu (okrem
očakávaného ekonomického profitu).
Treba však pripomenúť, že vo svete, kde nedokonale informované
obstarávajúce entity nakupujú od nedokonale konkurenčných firiem v mene
nedokonale informovaných platcov daní, nie je ľahké navrhnúť pravidlá, ktoré by
boli optimálne vo všetkých situáciách (Matoo, 1996, s. 26).
Pri nastavovaní pravidiel sa kladie dôraz na univerzálny cieľ - vytvorenie
otvoreného a nediskriminačného režimu obstarávania tovarov a služieb
a stavebných prác, v ktorom funguje súťaž medzi uchádzačmi, a to za
účelom získania najlepšej hodnoty za peniaze. Ten však nezriedka môže byť
ohrozený rôznymi protekcionistickými vnútroštátnymi opatreniami.412 Ochranné
opatrenia uplatňované štátmi majú za následok narušenie súťaže a tým aj zníženie
šance na získanie najvýhodnejšej ponuky.

Účinnou prevenciou pred takýmto narušením súťaže je dôsledné
dodržiavanie princípov verejného obstarávania a pravidiel dobrej obstarávacej
praxe. V tomto smere existuje veľké množstvo odporúčaní na medzinárodnej
úrovni, najmä zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Z 56 krajín zoskupených v regionálnych zoskupeniach, ktoré boli
predmetom analýzy, je 38 členom tejto organizácie a 1 - Ruská federácia - sa
nachádza v procese pristúpenia, čo spolu predstavuje 70%. Organizácia pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj predstavila v roku 2015 nový (v súčasnosti
považovaný za najvyšší) štandard princípov verejného obstarávania. Ako uvádza
vo svojich Odporúčaniach (2015, s. 3), sú výsledkom kolektívnej znalosti,
poznatkov a politickej vôle jej členských štátov pri ich úsilí o transformáciu
verejného obstarávania na strategický nástroj dobrej správy vecí verejných.

Na ich presadenie jednotlivé štáty využívajú obvykle prostriedky ako stanovenie (nepriamych)
diskriminačných podmienok, použitie procesu uzavretého alebo selektívneho obstarávania,
prípadne preferenciu netechnických špecifikácii v súťažných podmienkach. Podľa OSN sa
protekcionistické opatrenia môžu prejavovať napríklad podporou národného priemyslu vylúčením
zahraničných konkurentov, uprednostňovaním zahraničných dodávateľov na účely získania
zahraničnej meny, diskrimináciou určitých tovarov a služieb z iných dôvodov. Viac pozri na UN
WTO
Dispute
Settlement.
Dokument
je
dostupný
na:
https://unctad.org/en/Docs/edmmisc232add27_en.pdf
412
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Verejné obstarávanie prináša do obchodných vzťahov predovšetkým
veľkú mieru transparentnosti a predvídateľnosti. Všetky posudzované režimy
obsahujú

požiadavky

na

všeobecné

sprístupnenie

(online)

informácií

o aplikovateľných pravidlách, postupoch a procesoch verejného obstarávania
v tej-ktorej krajine, cezhraničnú výmenu informácií medzi zmluvnými stranami,
i postupné zavádzanie postupov obstarávania elektronickými prostriedkami.

Na to nadväzuje univerzálne uplatňovaný zákaz nediskriminácie a princíp
národného zaobchádzania, ktorý obsahujú všetky posudzované právne režimy.

Všetky právne úpravy s výnimkou Euroázijskej hospodárskej únie
zavádzajú homogénne dôvody, kedy môžu uplatniť nesúťažné priame zadanie
zákaziek (rokovacie konanie bez zverejnenia):
-

neboli predložené žiadne ponuky alebo sa nezúčastnil žiaden dodávateľ,

-

žiadna ponuka nesplnila základné

požiadavky v zmysle tendrovej

dokumentácie,
-

žiadny uchádzač nesplnil podmienky účasti,

-

predložené ponuky boli koluzívne,

-

tovary/služby môže dodať iba jediný dodávateľ z dôvodu, že ide o umelecké
dielo, dodávateľ má výlučné práva k predmetu zákazky, alebo z technických
dôvodov,

-

dodatočné dodávky tovarov/služieb, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej
zákazke, kde je zmena dodávateľa vylúčená z ekonomických/technických
dôvodov alebo by to spôsobilo podstatné ťažkosti alebo zvýšenie nákladov,

-

z dôvodu extrémnej naliehavosti vyvolanej udalosťami, ktoré obstarávajúca
entita nemohla predvídať, ak tovary/služby nemôžu byť obstarané v čase pri
využití súťažných alebo selektívnych metód obstarávania,

-

tovar nakupovaný na komoditnej burze,
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-

ide o nákup prototypu alebo tovaru/služby vyvinutej na zákazku a pre
potreby konkrétneho vedeckého, experimentálneho, študijného alebo
rozvojového projektu,

-

nákup za extrémne výhodných podmienok v krátkom časovom období v
dôsledku likvidácie alebo konkurzu,

-

k zákazka je udelená víťazovi súťaže návrhov, za prísne stanovených
podmienok,

-

pri nových prácach alebo službách spočívajúcich v opakovaní podobných
prác/služieb zverených uchádzačovi, ktorému bola zadaná pôvodná zákazka
za predpokladu, že takéto práce alebo služby sú v súlade so základným
projektom.

Napokon dôležitým prvkom štandardizácie je univerzálne zakotvenie
povinnosti

štátov

transparentného

zabezpečiť

dostupnosť

a nediskriminačného

procesu

včasného, účinného,

administratívneho

alebo

súdneho

preskúmania, prostredníctvom ktorého môže (aj medzinárodný) potenciálny
uchádzač namietať buď priame porušenie tej-ktorej medzinárodnej dohody
upravujúcej pravidlá medzinárodného verejného obstarávania, alebo nedodržanie
opatrení zo strany štátu, ktorými sa táto medzinárodná dohoda má vykonávať.
Navyše všetky rozhodnutia revíznej autority, ktorá nemá povahu súdu, musia byť
preskúmateľné súdom alebo musia byť zabezpečené procedurálne záruky účinnej
súdnej ochrany.413

Na položenú výskumnú otázku preto je potrebné odpovedať tak, že
verejné obstarávanie je dôležitým a funkčným nástrojom pre vytvorenie
medzinárodného, transparentného, nediskriminačného a predvídateľného
súťažného podnikateľského prostredia na trhu verejných zákaziek, v ktorom

obstarávacia entita je povinná na sťažnosť odpovedať písomne, pričom je povinná predložiť
revíznej autorite všetky relevantné dokumenty; účastníci konania majú právo byť vypočutí pred
tým, ako je revíznou autoritou vydané rozhodnutie o sťažnosti; účastníci konania majú právo byť
zastúpení a mať prístup ku všetkým konaniam; účastníci konania majú právo požadovať verejnosť
konania a navrhovať svedkov; revízna autorita je povinná rozhodnutie alebo odporúčanie prijať
včas a v písomnej forme, pričom musí byť náležite odôvodnené.
413
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potenciálni dodávatelia disponujú procesnými garanciami na ochranu
svojich práv a oprávnených záujmov pri verejnom obstarávaní.

AD 2) STAV A ÚROVEŇ LIBERALIZÁCIE TRHOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Posúdenie tejto otázky má dve roviny – vnútornú – v rámci vnútorných
obchodných vzťahov medzi členskými štátmi jednotlivých regionálnych
zoskupení a vonkajšiu – v rámci medzinárodných obchodných dohôd uzavretých
jednotlivými regionálnymi zoskupeniami, resp. členskými štátmi v ich rámci.

Smerom dovnútra posudzovaných regionálnych zoskupení a zón voľného
obchodu možno konštatovať, že úplnú liberalizáciu trhov verejných zákaziek
sa podarilo dosiahnuť medzi členskými štátmi Európskej únie, Európskeho
hospodárskeho priestoru a Euroázijskej hospodárskej únie. Tento výsledok je
možné vysvetliť vysokou mierou integrácie členských štátov Únie, ktoré
delegovali na orgány Únie časť svojej suverenity, čo Únia využila na prijatie
pravidiel harmonizujúcu oblasti verejného obstarávania. Na základe Dohody
o EHP upravujúcej otvorenie vnútorného trhu pre Island, Lichtenštajnsko
a Nórsko, trhy verejných zákaziek sa liberalizovali aj v rámci Európskeho
hospodárskeho priestoru. Úprava verejného obstarávania v Dohode o EAEU má
substantívny charakter a členské štáty Euroázijskej ekonomickej únie sú ňou
viazané.
Dohoda o verejnom obstarávaní (2012), Európske združenie voľného
obchodu, Kanadsko-americko-mexická dohoda síce prinášajú otváranie
trhov verejných zákaziek, avšak iba v (obmedzenom) rozsahu pripojených
zoznamov záväzkov.

Situácia je odlišná vo vonkajších vzťahoch jednotlivých regionálnych
zoskupení. Predmetom posúdenia boli medzinárodné obchodné dohody uzavreté
v rámci Európskej únie, Európskeho združenia voľného obchodu a Euroázijskej
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hospodárskej únie uzavreté buď týmito zoskupeniami, alebo ich členskými
štátmi.414 Z celkového počtu 70 medzinárodných obchodných dohôd bola
liberalizácia trhov verejných zákaziek dosiahnutá v 24 prípadoch, záväzok k
budúcej liberalizácii bol obsiahnutý v 16 prípadoch a užšia spolupráca v 12
prípadoch. Graficky je stav úrovne liberalizácie trhov verejných zákaziek možné
ilustrovať nasledovne (Graf č.4)
Graf č. 4 Stav liberalizácie trhov verejných zákaziek v medzinárodných obchodných dohodách
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Zdroj: Vlastné spracovanie autora

Z kvantitatívneho hľadiska najviac medzinárodných obchodných dohôd
uzatvorila Európska únia (celkovo 38, z toho v 12 bola dosiahnutá liberalizácia,
v 11 bol obsiahnutý záväzok budúcej liberalizácie, v 4 záväzok užšej spolupráce
a 11 neobsahovalo úpravu oblasti verejného obstarávania), potom Európske
združenie voľného obchodu (celkovo 27, z toho v 12 bola dosiahnutá liberalizácia,
v 5 bol obsiahnutý záväzok budúcej liberalizácie, v 9 záväzok užšej spolupráce
a 1 dohoda neobsahovala úpravu oblasti verejného obstarávania). Euroázijská
hospodárska únia vo svojich 5 obchodných dohodách otvorenie trhov verejných
zákaziek neupravovala.

V rámci GPA (2012), EHP a CUSMA členské štáty neuzatvorili žiadne medzinárodné
obchodné dohody.
414
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Z kvalitatívneho hľadiska pritom dosiahnutá liberalizácia trhov verejných
zákaziek má obmedzený charakter – v rozsahu prijatých záväzkov zmluvných
strán.

AD 3) HARMONIZÁCIA

PRAVIDIEL VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A ROZSAH

PRENOSU PRINCÍPOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Výskumný predpoklad, že aktéri medzinárodných vzťahov sa snažia
dosiahnuť harmonizáciu svojich pravidiel verejného obstarávania vychádzal
z faktu, že až 70% krajín zoskupených v posudzovaných regionálnych sú členmi
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a prostredníctvom jeho soft law
sa kolektívne sa podieľajú na zavedení najlepších postupov vo verejnom
obstarávaní do praxe.

Zosúlaďovanie právnych predpisov má pritom niekoľko fáz. Prvou je
aproximácia, počas ktorej sa štáty snažia vzájomne priblížiť svoje právne
poriadky. V druhej fáze sa aproximované právne poriadky harmonizujú
s referenčným právnym poriadkom, a to pokiaľ ide o sledovaný cieľ. Smerom
dovnútra jednotlivých regionálnych zoskupení môže nastať aj tzv. unifikácia
práva (ktorá inak nie je v medzinárodnom práve obvyklá), kedy sa na danom
území uplatňuje jednotné právo (príkladom je napríklad uplatňovanie nariadení
v Európskej únii). Keďže všetky analyzované regionálne zoskupenia deklarovali
vo svojich zakladajúcich dokumentoch, nadväzujúcom sekundárnom práve alebo
medzinárodných obchodných dohodách úmysel liberalizovať trhy verejných
zákaziek, otázka posúdenia harmonizácie právnych pravidiel verejného
obstarávania je nevyhnutným predpokladom pre zistenie, či sa tento cieľ
dotknutým aktérom medzinárodných obchodných vzťahov podarilo naplniť.
Dôležitým krokom pre dosiahnutie harmonizácie je prijatie spoločných
štandardov v podobe základných princípov verejného obstarávania. Dosiahnutie
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tohto cieľa možno sumárne ilustrovať prostredníctvom Tabuľky č. 11,
obsahujúcej porovnanie úrovne prenosu princípov verejného obstarávania OECD
do právnych systémov jednotlivých regionálnych zoskupení a dohôd.

Tabuľka č. 11

Sumárny prehľad prenosu princípov OECD

princíp
nediskriminácia
transparentnosť
integrita
hospodárska súťaž
proporcionalita
rovnaké zaobchádzanie
najlepšia hodnota za
peniaze
vyvažovanie
zodpovednosť
riadna správa vecí
verejných

GATT
1947
x
x

GPA
(2012)
x
x
x
x
x
x

x*
x*

EU

EFTA

EHP

EAEU

CUS MA

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x*
x*

spoločný obstarávací
slovník

iba
stavebné
práce

x

x

x

elektronické VO

možnosť

x

možnosť

x

slabý

funkčný

neexistuje

funkčný

mechanizmus na
riešenie sporov

slabý

(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

judikatúra

x
x

x

zatiaľ

neexistuje
judikatúra

nevyužitý

Vysvetlivka: * znamená neúplný prenos

Rozsah uplatňovania princípov verejného obstarávania sa líši podľa
právneho režimu dohody, ktorá sa uplatňuje na príslušné medzinárodné verejné
obstarávanie, ako i podľa toho, či ide o integračné zoskupenie alebo „len“ zónu
voľného obchodu.

Úplný prenos princípov sa podarilo dosiahnuť v prípade Európskej únie
a Európskeho hospodárskeho priestoru, pri ktorých sa zároveň potvrdila aj
funkčnosť a efektívnosť mechanizmov na riešenie sporov pri uplatňovaní
pravidiel verejného obstarávania. Pre oblasť verejného obstarávania existuje
relevantná aktuálna judikatúra, dokazujúca riadne vykonávanie dohľadu
kontrolnými autoritami a dôsledné vymáhanie dodržiavania práva. Úspech
prenosu môže byť dôsledkom integračného charakteru Európskej únie, ktorá je
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založená na hodnotách slobody, rovnosti, právneho štátu415 a ktorá vo svojich
vonkajších vzťahoch tieto hodnoty aktívne presadzuje (článok 21 ZEÚ). Na to
nadväzuje projekt Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom sa členské štáty
EFTA (okrem Švajčiarska) zaviazali začleniť pravidlá verejného obstarávania
(obsahujúce odporúčané princípy OECD) do právneho režimu Dohody o EHP.
Aplikačná prax Dozorného orgánu EFTA a Súdu EFTA potvrdzuje, že tieto
pravidlá sú aj skutočne uplatňované.

Dostatočne výrazný prenos princípov sa uskutočnil v prípadoch nových
zoskupení – Euroázijskej hospodárskej únie a Kanadsko-americko-mexickej
dohody. Tu však pre absenciu akýchkoľvek meritórnych rozhodnutí na
medzinárodnej úrovni (EAEU), resp. zakotvenie výlučne vnútroštátneho spôsobu
riešenia sporov (CUSMA) nie je možné zatiaľ posúdiť, či ide o prenos účinný
alebo iba formálny, keďže dané princípy sa môžu uplatňovať alebo sa vôbec
nebudú uplatňovať alebo sa budú uplatňovať iba v obmedzenom rozsahu.
Indikátorom naznačujúcim odpoveď môže byť aj už skôr spomínaný index
právneho štátu 2020416 hodnotiaci 128 krajín celého sveta. V prípade EAEU sa
najvyššie v danom zozname umiestnil Kazachstan (62. miesto) nasledovaný
Bieloruskom (68. miesto),417 Kirgizskom (87. miesto) a Ruskom (94. miesto).
Arménsko do zoznamu posudzovaných krajín nebolo zaradené. Severoamerické
krajiny sa v rebríčku umiestnili v poradí USA (21. miesto) a Mexiko (104.
miesto).418 Z formálneho hľadiska by sa dal formulovať predpoklad, že čím vyšší
index právneho štátu krajina požíva, tým vyššia je pravdepodobnosť, že prevzaté
princípy sa budú skutočne uplatňovať a vynucovať. Na druhej strane, čoraz
častejšie

akcentovanie

domácich

záujmov

(neomerkantilistický

prístup)

Článok 3 ZEÚ: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody,
demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane osôb patriacim
k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné všetkým štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda
pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami
a mužmi.“
416
Dostupný na: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020Online_0.pdf (navštívené 28. 12. 2020)
417
Rebríček bol zostavovaný k dátumu pred prezidentskými voľbami a nezohľadňuje sporné
okolnosti volieb v r. 2020.
418
Kanada v danom rebríčku síce figuruje na 9. mieste, režim verejného obstarávania podľa
CUSMA (2018) sa však na základe uplatnenej výnimky na ňu nevzťahuje.
415
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jednotlivých členských štátov uvedených zoskupení (napríklad „America first!“,
plán ruskej sebestačnosti do roku 2025) v kombinácii s limitovaním rozsahu
kompenzácií za porušenie dohodnutých pravidiel (napríklad úhrada náhrady
škody len do výšky nákladov na účasť vo verejnom obstarávaní) uvedený
predpoklad spochybňujú.

V prípade Revidovanej GPA (2012) a Európskeho združenia voľného
obchodu k účinnému prenosu princípov verejného obstarávania OECD nedošlo.
Potvrdzujú to nielen výsledky kvantitatívneho posúdenia (viac ako polovica
princípov buď nebola prevzatá vôbec alebo bola prevzatá v obmedzenom
rozsahu), ale aj absencia relevantnej judikatúry (jediné relevantné rozhodnutie sa
týka GPA (1994) a bolo vydané v roku 2000). V prípade Európskeho združenia
voľného obchodu je táto situácia vysvetliteľná faktom, že traja zo štyroch jej
členov sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, a teda princípy verejného
obstarávania OECD uplatňujú v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.
Aktualizácia pravidiel verejného obstarávania v rámci EFTA sa preto nejaví ako
potrebná. Pokiaľ ide o Dohodu o verejnom obstarávaní (2012), je potrebné si
pripomenúť, že nejde o integračné zoskupenie a cieľom zmluvných strán nie je
plošná liberalizácia trhov verejných zákaziek, ale iba otvorenie prístupu na trh
verejných zákaziek s vybranými komoditami špecifikovanými v pripojených
zoznamoch záväzkov. Fakt, že GPA (2012) nadobudla účinnosť skôr ako
odporúčania OECD v tejto súvislosti nepovažujem za významný, keďže členské
štáty GPA (2012) sú zároveň členskými štátmi OECD a participovali na
viacročnej príprave Odporúčaní z r. 2015.

Percentuálne je možné úspešnosť prenosu princípov do právnych
systémov vyjadriť v Grafe č. 5. Princíp, ktorý nebol prevzatý v celom rozsahu sa
pre účely znázornenia považuje na neprevzatý.
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Graf č. 4:

Percentuálne zobrazenie úspešnosti prenosu princípov OECD
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(Zdroj: vlastné spracovanie autora)

Z uvedených skutočností je možné vyvodiť záver, že moderné integračné
regionálne hospodárske zoskupenia majú záujem upravovať obchodné vzťahy
medzi svojimi členmi v súlade s princípmi verejného obstarávania OECD, čo
potvrdila kvantitatívna analýza právnych noriem týchto zoskupení, ktoré ich
obsahovali.
V tomto kontexte sa hypotéza č. 1 - aktéri medzinárodných
obchodných vzťahov sa snažia dosiahnuť harmonizáciu svojich pravidiel
verejného obstarávania - potvrdila.

Odlišná situácia existuje v prípade vonkajších obchodných vzťahov
všetkých zúčastnených subjektov. V tomto prípade prezentované výsledky
výskumu potvrdzujú, že dojednania o verejnom obstarávaní v obchodných
zmluvách nepredstavujú účinný prostriedok exportu hodnôt do právnych
poriadkov iných aktérov medzinárodného práva.
Stanovená hypotéza č. 2 - verejné obstarávanie je účinným
prostriedkom exportu hodnôt do právnych poriadkov iných aktérov
medzinárodného práva - sa preto nepotvrdila.
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Toto zistenie však neznamená, že aktéri medzinárodných vzťahov by od
takýchto požiadaviek mali upustiť. Práve naopak. Systematické spoločné
zaraďovanie takýchto požiadaviek do obchodných dohôd môže napomôcť
k presadzovaniu hodnôt právneho štátu a vytváraniu spoločného globálneho
rámca pravidiel, ktoré uľahčia medzinárodný obchod, stabilizujú podnikateľské
prostredie, podporia súťaž a tým aj inovácie.
Ak nefunguje normatívny prenos (normative power),419 možným riešením
je aplikácia tzv. soft power.420 V takom prípade k prenosu pravidiel a princípov
dochádza prostredníctvom dobrej praxe, politickej a právnej kondicionality.
Príkladom sú požiadavky na aproximáciu práva pristupujúcich krajín, alebo
stanovenie podmienok pre čerpanie úverov a pôžičiek pre krajiny, ktoré potrebujú
rozvojovú pomoc.
Efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi pri nákupe tovarov služieb
a stavebných prác je priamo závislé na procesoch a pravidlách, ktoré takéto
obstarávanie regulujú. V ideálnej spoločnosti poskytujú všetky analyzované
právne režimy dostatočný právny základ na to, aby sa verejné obstarávania
realizovali čo najhospodárnejšie a s čo najlepším výsledkom. V našej neideálnej
spoločnosti je však problémom prirodzená tendencia kohokoľvek upustiť od
dôsledného dodržiavania pravidiel v prípade, ak je ich vymožiteľnosť slabá.
Záverečné

odporúčanie

preto

nesmeruje

k snahe

o dosiahnutie

podrobnejšej spoločnej úpravy verejného obstarávania (aktuálne formulované
princípy pri ich dôslednom dodržiavaní sú schopné zabezpečiť dosiahnutie
sledovaného cieľa), ale k posilneniu dohľadu a účinnému vymáhaniu týchto
pravidiel a princípov, a to napríklad aj v podobe vytvorenia špecializovaných
stálych súdnych panelov a zakotvenia kompenzácií náhrady ušlého zisku (nielen
nákladov na účasť v súťaži).

K „normative power“ pozri napr. analýzu D. Hardwika dostupnú na: https://www.eir.info/2011/09/03/is-the-eu-a-normative-power/
420
K „soft power“ pozri napr, Gallarotti, G.M. :Soft power: What i tis, why it´s important, and the
conditions
under
which
it
can
be
effectively
used.
Dostupné
na:
https://www.researchgate.net/publication/241737188_Soft_power_What_it_is_why_it%27s_imp
ortant_and_the_conditions_for_its_effective_use
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